
تکرار سناریوی یک میلیون شغل برای ۹۸
مدیرعامل فرابورس خبر داد

فرابورس آماده تامین مالی 
ایرالین ها

 مشکل تولیدکنندگان با گارانتی نرخ ارز 
تا کجا ادامه می یابد؟

مهم ترین عوامل تغییر رفتار بازار ارز چیست؟

امضاهای طالیی 
مشکل اصلی تولید

 سایه مالیات
 بر سر خریداران ارز

کورسوی امید فعاالن 
صنعت مبلمان

تولیدکنندگان مبلمان چشم به بازارهای 
منطقه دارند

خریدار  مدیرعامل فرابورس ایران با 
بیان اینکه این شــرکت از آمادگی الزم 
برای عرضه بلوکی و یا پذیرش ســهام 
شــرکت ایران ایر بــرای عرضه عمومی 
برخوردار اســت، افــزود: در ابتدا باید 
این موضــوع را در نظر گرفــت که آیا 
شرکت ایران ایر از شــرایط و معیارهای 
الزم بــرای پذیرش برخوردار اســت یا 

خیر؟
امیر هامونی به آخریــن وضعیت عرضه 
ســهام ایران ایر در فرابورس اشاره و بیان 
کرد: در چند ســال گذشــته ما در صدد 
عرضه سهام شــرکت ایران ایر به صورت 
بلوکــی در فرابــورس بودیم کــه برخی 
اتفاقات مثبت در این خصوص در جریان 
بود، اما پس از مدتــی اعالم کردند نام این 
شرکت از لیست واگذاری ها خارج و برای 
رد دیون به یکی از دستگاه ها واگذار شده 

است.

 نامه شرکت فرابورس
 به وزارت راه و شهرسازی

هامونی بــه نامه ای که از ســوی فرابورس 
ایران به وزارت راه  و  شهرسازی ارسال شده 
است، اشــاره و بیان کرد: در این نامه اعالم 
شــد که فرابورس ایران آماده تامین مالی 

برای تمامی حوزه های حمل ونقل هوایی و 
ریلی از طریق عرضه اولیه ســهام یا انتشار 

اوراق است.
مدیرعامل فرابورس ایــران با بیان اینکه 
نخســتین صکــوک منتشــر شــده در 
فرابورس مربوط به شــرکت هواپیمایی 
ماهان اســت، گفت: تامین مالی شرکت 
هواپیمایی ماهان از طریق اوراق صکوک 
بالغ بر یک هــزار میلیارد تومــان بود که 
این شــرکت از طریق فروش همین اوراق 
توانســت ناوگان هوایی خود را توســعه 

دهد.
هامونی با بیان اینکه ایران ایر و ســایر 
شــرکت های هوایی نیز از ایــن قاعده 
مســتثنی نیســتند، اعالم کرد: انتشار 
اوراق صکــوک و عرضه بلوکی ســهام 
برای سایر شــرکت های صنعت هوایی 
از جمله ظرفیت ها و روش هایی اســت 
که بازار ســرمایه برای تامین مالی این 
شرکت ها اندیشــیده و این موضوع در 
حالیســت که برای پذیــرش و عرضه 
اولیه ســهام اینگونه شــرکت ها نیز در 
بازارهــای اصلــی فرابورس شــرایط 
فراهــم اســت و می تــوان اقدامــات 
کارشناســی را در خصــوص آن انجام 

داد.

تجربه موفق تامین مالی حمل ونقل 
ریلی در بورس

هامونــی بــا تاکید بــر اینکــه تاکنون 
حمل ونقل ریلی برای تامین مالی تجربه 
خوبی را در بازار ســرمایه کســب کرده 
اســت، گفت: اکنون حمل و نقــل ریلی 
باری وارد بازار ســرمایه شده است و برای 
حمل و نقل ریلی مســافری نیــز در حال 
مذاکره هســتیم تا بتوانیم آنها را وارد این 

بازار کنیم.
وی با اشاره به زمان عرضه سهام ایران ایر 
در بازار سرمایه افزود: این موضوع وابسته 
به سطح آماده سازی مدارک، مستندات و 
معیارهای مدنظر بازار ســرمایه است که 
در صورت آمــاده بودن مــدارک و احراز 
شــرایط، ســهام این شــرکت وارد تابلو 

فرابورس خواهد شد.
مدیرعامل فرابورس ایــران با تاکید بر 
اینکه شــرکت هایی کــه از معیارهای 
الزم بــرای ورود بــه بــازار ســرمایه 
برخوردارند تــا کمتر از یــک ماه وارد 
این بازار می شــوند، گفت: این در حالی 
است که برخی دیگر از شرکت ها حتی 
پس از گذشت چند ســال هنوز قادر به 
تامین معیارهای الزم برای ورود به بازار 

سرمایه نشده اند.

ارتقای استاندارد مهندسی در بورس
وی به بهره برداری از پروژه نخســتین 
صنــدوق زمیــن و ســاختمان بــازار 
ســرمایه کــه ســال 93 در فرابورس 
پذیره نویسی شــده بود اشــاره کرد و 
گفت: ســال 96 و در زمان بهره برداری 
از پروژه ایــن صندوق که توســط بازار 
ســرمایه تامین مالی شده بود، آخوندی 
وزیــر ســابق راه  و شهرســازی اعالم 
کرد بــورس نه تنهــا اســتاندارد مالی 
ساخت وســاز را ارتقا داد بلکــه زمینه 
افزایــش اســتاندارد مهندســی را نیز 

فراهم ساخت. 
هامونی اظهار داشــت: آخوندی در آن 
مراســم گفت که به دلیل فیلترهایی که 
در مســیر ورود شــرکت ها به فرابورس 
وجــود دارد و نیز ســخت گیری هایی 
که در اساســنامه صندوق هــای زمین 
و ســاختمان اســت، می تــوان بــرای 
ساختمان های نوســاز گواهینامه زلزله 

9 ریشتری صادر کرد.
هامونی خاطرنشــان کرد: این صحبت 
وزیر ســابق نشــان می دهد کــه بازار 
ســرمایه از جمله بازارهایی اســت که 
دارای اثــر چندوجهی اســت، بنابراین 
فرابورس بــه دلیــل ایجــاد برخی از 

محدودیت و فیلترهــا می تواند حتی به 
ارتقای امنیت شرکت های حمل و نقلی 

کمک کند.
وی در پاســخ به این ســوال که شرکت 
ایران ایــر در صورت ارائه درخواســت 
پذیرش به فرابــورس ایران در کدامیک 
از بازارهای فرابــورس پذیرش خواهد 
شــد، گفــت: در صورتی که شــرکت 
ایران ایــر زیان ده باشــد در بــازار اول 
و دوم فرابــورس پذیــرش نمی شــود، 
این شــرکت باید ســودده بوده و یا به 
طور حتــم از یک چشــم انداز مثبتی از 
سودآوری برخوردار باشد تا بتوانیم آن 
را در بازارهــای اصلی فرابورس پذیرش 

کنیم.
هامونــی در پایــان اظهــار داشــت: 
شــرکت های ســهامی عام که قادر به 
احراز معیارهای پذیــرش در بازار اول 
و دوم فرابورس نیســتند همچنان برای 
ورود به بازار ســرمایه امکان اســتفاده 
از ظرفیت هــای حضــور در بــازار پایه 
فرابورس برای آن ها امکان پذیر است و 
بعد از کســب معیارها و استانداردهای 
الزم به بازارهای اصلــی فرابورس ارتقا 
پیدا می  کننــد و در بازارهای اول و دوم 

پذیرش خواهند شد.

وزنامـه اقتصادی ر
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وشیمی ها؛ شاید وقتی دیگر ادغام پتر

برداشت موانع تولید، شاه کلید حل مشکالت کشور

معضالت اقتصادی همچون گســترش فساد و واســطه گری و تضعیف 
بنیه تولید در کنار رونق بخش های نامولد اقتصاد، ریشــه در مشــکالت 
عمیق تــری دارد که بنیادی ترین آنها به ســاختار ضــد تولیدی اقتصاد 
ایران باز می گردد.ســاختار ایران، به واسطه وابســتگی اقتصاد کشور به 
درآمدهای نفتی به گونه ای شکل گرفته که به جای حمایت از بخش های 
مولد، مشوق فعالیت های نامولد شده و با توجه به این شرایط، بخش های 
تولیدی ایران در شرایط نا مســاعدی قرار دارند.از این رو سرمایه گذارانی 
هم که به دنبال فضای امن می گردند با مشــاهده مشکالت موجود، فضا 
را برای ســرمایه گذاری در بخش های تولیدی و مولد مناسب ندانسته و 
سرمایه های خود را به بخش های پرسود و اغلب نامولد انتقال می دهند.در 
کنار چالش هایی که همواره مطرح می شــود، چند آفت بیشترین اثر را در 

ایجاد مانع برای تولید و سرمایه گذاری در ایران داشته است.

محیط نامناسب کسب و کار
محیط کسب وکار نامناســب یکی از موانع پیش روی تولید است، محیط 
کسب وکار مناســب از حداقل های موردنیاز برای تولید در هر کشوری به 
حســاب می آید که خارج از کنترل بنگاه های تولیدی است.اجرای قانون 
بهبود مستمر محیط کســب وکار و پرهیز از تصویب هرگونه قانون مخل 
کسب وکار، شــفافیت سیاســت های دولت و تخصیص بهینه منابع مالی 

ازجمله راهکارهای بهبود محیط کسب وکار محسوب می شوند.

قوانین دست و پاگیر
یکی دیگر از موانع بر ســر راه تولید وجــود قوانین دســت و پاگیر و زاید و 
بوروکراسی پیچیده است به طوری  که در پروســه تولید نه ادارات مربوطه 
می توانند از این قوانین در برابر تولید کننده کوتاه بیایند و نه چنین قوانینی 
برای تولید کننده مفید است.تعدد در صدور بخشنامه های متناقض جز این 
که ســد راه رونق اقتصادی و تولید می شــود نتیجه مثبتی ندارد اما گاهی 
وجود چنین قوانینی تولیــد کننده داخلی را در ادامه راه دلســرد کرده به 

طوری که عطایش را به لقایش می بخشد و از ادامه کار منصرف می شود.

 نوسانات نرخ ارز
در کنار عوامل مذکور از نوســانات نرخ ارز همواره به عنوان یکی از عمده 
چالش های بخش تولید و ســرمایه گذاری یاد می شــود؛ نوســانات نرخ 
و غیرقابل پیش بینی بودن بازار در شــرایط فعلــی از بزرگترین معضالت 
بخش تولیدی است و از طرفی در چنین شرایطی ریسک سرمایه گذاری 

بسیار باال رفته و کمتر کسی حاضر می شود سرمایه خود را بلوکه کند.

 قاچاق
قاچاق آفت دیگر تولید و ســرمایه گذاری اســت؛ اما برای عبور از چالش 
قاچاق شناســایی شــاه  راه های اصلی ایجاد انگیزه برای قاچاق و رفع آنها 
از جمله اصالح نظام تعرفه، کاهش و هدفمندســازی معافیت های حقوق 
ورودی، تسهیل هرچه بیشتر روند امور اجرایی واردات و صادرات قانونی 
کاال، اتخاذ سیاســت های مناســب ارزی و مدیریت بهینه تخصیص ارز 
به منظور منطقی کردن قیمت تمام شــده واردات در مقایســه با قیمت 

محصوالت تولید داخلی در این رابطه پیشنهاد می شود.
از همین رو می توان کلید اصلی حل مشــکالت کشــور را برداشتن موانع 

تولید ملی و تحریک تولید و رونق بخشیدن به آن دانست.

سرمقاله

وزنامه خریدار  سازمان شهرستان های ر
 نماینده فعال می پذیرد
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وعده اشتغال میلیونی محقق نشد

آب آن قدر باال آمده که نفس کشیدن سخت شده. 
همین روزهاست که همه مان را با خودش ببرد. 

از  آن دســته  همــه   »همه مــان«  از  منظــور 
روزنامه نویســاِن بی ادعایی ســت که با هــر بحرانی 
کنــار آمده اند؛ امــا گویا حریــف »بحــران کاغذ« 

نمی شوند.
 این یکی بدجور ِسرتق و لجوج است.

 اصال خودتان نگاه کنید: وقتی رسانه های بزرِگ دولتی 
برابر کاغِذ بی رحم دست باال می بَرند و تسلیم می شوند، 
حســاب و کتاب ها برای مطبوعــاِت بخش خصوصی 

چطور پیش می رود؟!
۱۸۰سال از عمر مطبوعات ایران می گذرد. 

بی گمان اولین های این حوزه هیچ وقت شــرایِط فعلی 
ما را پیش بینی نمی کردند.

 باهمه این ها اما، روزنامه نگاران و مدیران مســئوِل 
بخش خصوصــی مانده انــد و خم نشــده اند؛ اما 
کاغذ، ایــن نالوطِی بی معرفت بدجور شاخ و شــانه 

می کشد.
 باور کنید دســت های ما خالی تر از آن است که بتواند 

آخرین سنگر را حفظ کند!
اما، ما به خودمان قول داده ایم.

 ما قول داده ایم که برای بقای فرزنــِد عزیزمان از جان 
خود مایه بگذاریم، و بمانیم. 
بمانیم تا نور و آفتاب بماند. 

بمانیم تا شعر و شعور بماند. 
بمانیم تا روزنامه و کیوسک بماند. 

بمانیم تا »مخاطب آگاه« بماند!
مــا مطبوعاتی هــا جنگ هــای مختلفــی را از ســر 

گذرانده ایم.
 آخرین جنــگ با فضای مجــازی و انبوه شــبکه های 

اجتماعی بود. 
نمی خواهیم بگوییم کــه کامالســربلند از آن بیرون 

آمدیم؛ اما قطعا سرافکنده هم نشدیم. 
همین که تا امروز داریم نفس می کشــیم و با شــما 
حــرف می زنیم، یعنــی غنیمت هایــی در این نبرد 

داشته ایم!

ما اهالِی مطبوعات مدت هاســت در باتالق کاغذ گیر 
افتاده ایم. اما هیچ وقت نگذاشتیم در آن فرو برویم. 

چرا؟ دلیلش مشخص است.
 ما نمی خواهیم نقطه ی پایان تاریــخ مطبوعاِت ایران 

را بگذاریم! 
ما اعتقــاد داریم که با برچیده شــدِن دســت دالالن 
می توان به عمِر ۱۸۰ساله  مطبوعات افزود؛ عمری که 
از تِه دل آرزو می کنیم بــا رعایت اصل »نظارت توزیع« 

زیاد و زیادتر شود.
آخرین جمله این یادداشت را مستقیم خطاب به خوِد 
کاغذ می نویســیم: آقا یا خانم کاغذ؛ َشهد و شکر به کام 

تو، عمرت زیاد باد.

یادداشت

آخرین سنگرهای کاغذی!



چرا نمی توان هلدینگ ها را ادغام کرد؟

وشیمی ها؛ شاید وقتی دیگر ادغام پتر

وعده اشتغال میلیونی محقق نشد

تکرار سناریوی یک میلیون شغل برای ۹۸

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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استقبال از طرح های دانشگاهی برای اصالح 
نظام بانکی

وزیر امور اقتصــادی و دارایی، بــه منظور رفع معضــالت نظام بانکی، 
خواســتار ارائه طرح های عملیاتــی، اختصاصی و گام بــه گام جامعه 

دانشگاهی در این حوزه مهم شد.
فرهاد دژپســند طی ســخنانی در هفتمین نشســت کمیته اقتصاد 
کالن وزارت اقتصاد که با حضور اقتصاددانان عضــو کمیته، معاونان 
و مدیران این وزارتخانه و همچنین رئیس، معاون پژوهشــی و جمعی 
از اســاتید دانشــگاه عالمه طباطبایی با موضوع ارائه گزارش خوشه 
مشورتی پولی و بانکی دانشگاه مذکور برگزار شد، اظهار داشت: کاری 
که دانشــگاه ها برای تشــکیل کارگروه های تخصصی به منظور رفع 
مشکالت اقتصادی کشــور انجام داده اند کامال بدیع و در خور تقدیر 

است.
وی با اشــاره به گزارش ارائه شده از ســوی کارگروه تخصصی خوشه 
مشــورت بانکی دانشــگاه عالمه طباطبایی گفــت: معموال طرح های 
پیشنهادی دانشگاه ها در این زمینه و زمینه های مشابه، به دلیل شکاف 
موجود بین دانشگاه ها و دســتگاه های اجرایی، کلی و با چالش هایی در 
اجرا همراه هســت، اما طرح ارائه شده در این جلســه، به دلیل سوابق 
اجرایی برخی دوســتان عضو کار گروه، تا حد قابــل توجهی متفاوت و 

متمایز است.
دژپســند ادامه داد: این درســت که همه ما می گوییم بانک ها از حجم 
باالی دارایی های منجمد و شرکت های مازاد در رنج هستند، اما چگونه 
با طرح های پیشــنهادی می توان بانک ها را از این مشکل رها کرد؟ آیا 

یک نسخه واحد را می توان در همه بانک ها اجرایی کرد.
وزیر اقتصاد خطاب به جامعه دانشــگاهی کشور تصریح کرد: برای حل 
این معضل و ســایر معضالت نظام بانکی، طرح های خودتان را به طور 
اختصاصی برای یک معضل و یک بانک مشــخص، بــا معرفی گام ها و 
قدم های اجرایی مورد نیاز و نیز آثار و دســت آورد های آن، به معاونت 
بانکی وزارت اقتصاد پیشــنهاد بدهید تا پس از بررســی به مورد اجرا 

گذاشته شود.
در این جلسه، گزارش کارگروه تخصصی مشورتی پولی بانکی دانشگاه 
عالمه طباطبایی، شــامل معرفی معضالت و پیشنهاداتی برای اصالح 

نظام بانکی کشور، ارایه و در مورد آن بحث و بررسی شد.

 ارایه اسامی صادرکنندگان متخلف
 به مراجع قضایی

اگرچه وزیر اقتصاد اعــالم کرده بود که 3۰ میلیــارد دالر ارز حاصل از 
صادرات به کشور برنگشته است، حال رئیس کل بانک مرکزی به عنوان 
مرجع رســمی این موضوع، اعالم می کند که 6۰ درصــد ارز صادراتی 

برگشته است.
عبدالناصر همتی در یادداشــتی در صفحه شــخصی خــود در فضای 
مجازی اعالم کرد: صــادرات غیرنفتی، نقش مهمــی در رونق تولید، 
اشــتغال و خصوصاً ثبات بازار ارز و تقویت ارزش پــول ملی دارد، الزم 

دیدم، در مورد میزان برگشت ارز ناشی از آن، توضیح بدهم:
وی در ادامه اعالم کرد: سال 9۷، ارز برگشتی بر اساس روش های ابالغی 
بانک مرکزی یعنی فروش در ســامانه نیما، عرضه در صرافی ها، واردات 
در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانــه صادراتی ونیز واگذاری به 

بانک مرکزی، به رقمی معادل ۱۸.۷میلیارد دالر رسید.
همتی افزود: با توجه بــه برآوردی که از خالــص ارز صادراتی، با لحاظ 
هزینه های مبادالتی ناشــی از تحریــم و متداول بودن تســویه ریالی 
صادرات در نیمه اول سال قبل، می شود، تاکنون، نزدیک 6۰ درصد ارز 

ناشی از صادرات، به چرخه اقتصاد برگشته است.
در ادامه این یادداشــت رئیس کل بانک مرکزی توجه چند نکته زیر را 
ضروری اعالم کرد:ارز صادرات فصل زمســتان هنوز فرصت کافی برای 
برگشت دارد.اســامی صادر کنندگانی که تا به حال ارزی را بر نگردانده 

اند به مرجع قضائی اعالم شده است.
از تمامی صادرکنندگانی که به مســئولیت ملی خود در شــرایط ویژه 

اقتصادی کشور عمل کرده اند، قدردانی می کنم.
بر اســاس هماهنگی های انجام گرفته با اتحادیه هــای صادراتی، اتاق 
بازرگانی و اقدامات در دســت اجرا، امیدوارم شــاهد تحول جدی در 

برگشت ارز به چرخه اقتصاد باشیم.

مرزهای مبادله کاالیی ایران و عراق به ۱۲ مرز 
افزایش می یابد

 رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و عراق گفت: هــم اکنون ایران و 
عــراق در ۸ مرز مبادله کاالیــی دارند که به زودی بــه ۱۲ مرز افزایش 

می یابد.
یحیی آل اســحاق اظهار داشــت: اســتفاده از ظرفیت ترانزیت عراق، 
واردات کاالهای مورد نیاز از مســیر این کشــور و افزایــش فعالیت در 
طرح های فنی و مهندسی عراق در کنار پوشــش ریسکی که صندوق 
ضمانت صادرات برای ســرمایه گذاری فعاالن اقتصادی انجام می دهد 
دســتیابی به مبادالت ۲۰ میلیارد دالری میان دو کشــور را تســهیل 

خواهد کرد.
وی اضافه کــرد: اگر بتوانیم بخشــی از واردات خــود را از طریق عراق 
انجام دهیم که امکان آن هم وجود دارد هم مبادالت دو کشــور متوازن 

می شود و هم ما نیازهای وارداتی خود را کم هزینه تر وارد خواهیم کرد.
آل اسحاق گفت: البته در حوزه های زیرســاختی حمل و نقل در عراق 
برخی مشــکالت وجود دارد که با مذاکرات صورت گرفته و طرح های 
در دست اجرا این مشــکالت حل می شــود که از جمله آن احداث پل 
خرمشــهر - بصره و ســاماندهی به راه های زمینی عــالوه بر افزایش 

مرزهای تبادل کاالیی است.
وی افزود: در صورتی که بتوانیم از این ظرفیت در عراق اســتفاده کنیم 
حجم مبادالت میان دو کشور در مرحله نخست از میزان کنونی، بیش 
از 6 میلیــارد دالر افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه مشــکالت مالی و 
بانکی دو کشــور هم تا حد زیادی رفع شده اســت که موجب می شود 

هزینه های صادرات و واردات دو کشور کاهش یابد.

حساب یارانه بگیران از ۴.۵ میلیون رد شد
با واریــز نودونهمین مرحلــه از پرداخت یارانه های نقدی حســاب هر 

یارانه بگیر از ۴.۵ میلیون تومان گذشت.
با وجود الزام چند ســاله قانون برای غربالگــری یارانه بگیران و حذف 
افراد پردرآمد همچنان روال قبلی پرداخت ادامه داشــته و در هر ماه 
حدود ۷۸ میلیون نفر یارانــه نقدی ۴۵ هــزار و ۵۰۰ تومانی دریافت 

می کنند.
از ســال ۱3۸9 که قانون هدفمندی یارانه ها به مرحلــه اجرا درآمده 
تاکنون هر یارانه بگیر حــدود چهار میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان یارانه 
نقدی دریافت کرده اســت هرچند که این رقم در طول حدود هشــت 
سال گذشته و با تغییرات تورم به مرور ارزش خود را از دست داده اما به 
هر حال در هر ماه حداقل 3,۴۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه های نقدی 
به دولت هزینه تحمیل می شود که این رقم در سال به ۴۲ هزار میلیارد 

تومان می رسد.
در مجموع در طول ســال هایی که قانون هدفمنــدی یارانه ها اجرایی 
شــده بیش از 3۵۰ هزار میلیارد تومان بابــت پرداخت های نقدی ۴۵ 
هــزار و ۵۰۰ تومانی در هر ماه هزینه شــده که رقمی بــه اندازه منابع 

عمومی دولت در بودجه ساالنه آن به شمار می رود.

چرتکه

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حالی که کشور 
در جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمنان قرار دارد، ولی 
جای تعجب اســت که رفتار برخی از افراد با این جنگ 
همخوانی ندارد.رضا رحمانی در جلســه ستاد اقتصاد 
مقاومتی اســتان تهران در فرمانداری پاکدشت اظهار 
داشت: امســال متفاوت با سال های گذشــته و نیاز به 

تغییر در نگاه، تفکر و رفتار همه افراد است.
وی با بیان اینکه همه باید اراده های خود را برای مقابله 
اقتصادی با دشــمن قوی کنند، گفت: نباید تصور کرد 
که این جبهه مانند جنگ سخت از تجهیزات و خاکریز 

قابل مشخصی برخوردار است.
وزیر صنعت، معــدن و تجارت اضافه کــرد: وقتی یک 
شــرکت تولیدی ۴۰۰ نیروی خود را اخراج می کند، 

یعنی دشمن آنجا توانسته خاکریز ما را فتح کند.
وی با اشــاره به اینکه حضور در جلســات مختلف و 
پرداختن به مســائل حاشــیه ای در فضای مجازی 
وقت مســئوالن را تلف مــی کند، گفــت: همه باید 
تالش کنیم تا از تعداد جلســات کاسته و به کارهای 

اجرایی رسیدگی کنیم.
رحمانی افزود: بنا به گفته رییس جمهوری؛ 
اگر یک وزیر کمتر از ۱۴ ســاعت در روز کار 

کند، نمی تواند به وظایف خود عمل کند.
وی یادآور شد: کمبود برق یکی از مهمترین 
مشــکالت واحدهای تولیدی در شهرکهای 
صنعتی اســت و ایــن موضوع بایــد بدون 

برگزاری جلســات متعدد به صورت جدی پیگیری تا 
حصول نتیجه الزم دنبال شــود.وزیر صنعت، معدن و 
تجارت تأکید کرد: رفع مشــکالت اقتصادی و تولیدی 
کشور فقط مربوط به وزارت صمت نیست، همه ادارات، 
از شــرکت توزیع برق، وزارت نیــرو، مدیر کل مالیات، 
بانک ها و همه دســتگاه ها باید تولید را کار اصلی خود 
بدانند.وی با تأکید بر لزوم سوق دادن نقدینگی کشور 
به سمت تولید گفت: اگر یک واحد تولیدی به هر دلیلی 
توسط بانک مصادره شود، نباید آن واحد تعطیل شود 
و اجازه تعطیلی حتی به یک واحد تولیدی هم ندهیم.

وی افــزود: برای توســعه فعالیت هــای تولیدی الزم 

نیســت که یک واحد جدید احداث شــود، 
گاهی با حمایت از یک واحــدی که هزار نفر 
ظرفیت اشــتغال دارد می توان فرصت های 
شــغلی جدیدی را با پر کردن ظرفیت های 
خالی ایجاد نمود.رحمانی با اشاره به کاهش 
۲۲ درصدی واردات در ســال گذشته افزود: 
واردات هــر کاالیی کــه در داخل کشــور 
امکان تولید دارد، ممنوع اســت چرا که این امر با توجه 
به کاهش میزان قاچاق و معکوس شــدن آن به دلیل 

مسائل ارزی شرایط را برای رونق تولید فراهم می کند.
وی گفت: سال گذشته واردات یکهزار و 339 قلم کاال 
به کشور ممنوع شده بود که از ابتدای امسال تا کنون، 

۱۴۲ مورد دیگر نیز به آن افزوده شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هشت هزار کد 
تعرفه واردات در کشور وجود دارد که اگر احساس شود 
هر کــدام از کاالها در داخل امکان تولیــد وجود دارد، 
تعرفه واردات آن کاال افزایش پیــدا می کند تا از تولید 

داخلی حمایت شود.

وی تصریــح کــرد: از واحدهای بزرگــی مانند فوالد، 
خودرو، سیمان، پتروشــیمی، مس و لوازم خانگی که 
مصرف قطعه آنان زیاد اســت، خواســته شده تا قطعه 
مورد نیاز خود را با برگزاری نمایشــگاه های تخصصی 
در معرض دید عموم قــرار دهند تا تولیــد کنندگان 

محصوالتشان را در اختیار این صنایع قرار دهند.
رحمانی تأکید کرد: اگــر کاالی ایرانی حتی ۱۰ درصد 
گران تر از نمونه وارداتی تهیه شود، ارزشمند تر از این 

است که آن کاال از خارج کشور وارد شود.
وی گفت: هر چنــد که امکانــات موجود در کشــور 
نامحدود نیست ولی باید با مدیریت درست و تخصیص 

مناسب به خوبی از آنها استفاده کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت توســعه تولید پوشاک را 
اولویت امسال کشــور یاد کرد و افزود: امسال کشور به 
نهضت تولید پوشاک نیاز دارد، از تمامی فعاالن حوزه 
پوشاک با ارائه مشــوق های الزم، امتیازهای مناسب 
و تقســیط هزینه اســتقرار در شــهرک های صنعتی 

حمایت جدی می شود.

صنعت

محمد جندقی  با وجود وعده های مکرر 
دولت بــرای ایجاد یک میلیــون و 33 هزار 
شغل در سال 9۷، اما گزارشــات رسمی از 
تحقق نصف این وعده و فاصلــه ۵۷۰ هزار 

شغل با تعهد ایجاد شده دارد.
اشــتغال یک میلیونی، یکــی از وعده های 
مهم دولت در ســال گذشــته بود. وعده ای 
که برای اولین بار رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه در نشســت خبری دیمــاه 96 آن را 

رسانه ای کرد.
در همان نشست نوبخت گفت: »برای سال 
آینده یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی 
پیش بینی شده که برای این میزان فرصت 
شغلی، سیاست های رشد اقتصادی و رشد 

سرمایه گذاری تدارک دیده شده است.« 
ایــن وعده بارها از ســوی رئیس ســازمان 
برنامه و بودجــه تکرار شــد. ۲9 فروردین 
ماه سال گذشــته یعنی حدود ۱3 ماه پیش 
نیز نوبخت در جلســه مشــترک با اعضای 
فراکســیون تولید و اشتغال مجلس شورای 
اســالمی، از ایجاد یک میلیــون و 33 هزار 
شغل در قالب اجرای ۱۲ برنامه در سال 9۷ 

خبر داد.
نوبخت بــار دیگــر در اواخر تیرماه ســال 
گذشــته به ایجاد یک میلیــون و 33 هزار 
شــغل با ســرمایه گذاری 6۵ هزار و ۴۰۰ 
میلیارد تومان تاکید کرد. نوبخت که در آن 
زمان ســخنگوی دولت هم بود، با اشاره به 
تصویب آئین نامه اجرایی تبصره ۱۸ قانون 
بودجه 9۷ در جلسه هیأت دولت گفته بود: 
»در این آئین نامه مقرر شــد بــرای ایجاد 
حدود ۱ میلیون و 33 هزار فرصت شــغلی 
از طریق اجرای ۱۴ برنامه، حدود 6۵ هزار و 
۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شود.« 

نوبخت سال گذشته ایجاد یک میلیون و 33 
هزار شغل با اعتبار 6۵ هزار میلیارد تومانی 
از محل تبصره ۱۸ را وعده داده بود اما انگونه 
که نماینــدگان دو دســتگاه وزارت جهاد 

کشــاورزی و وزارت صنعت هفته گذشته 
در جلســه کمیســیون تخصصی شورای 
عالی اشــتغال اعالم کردند، فقط ۲۰ درصد 
از منابع تبصره ۱۸ آن هم در اسفندماه سال 
9۷ تخصیص پیدا کرد و در نشست مذکور، 
نمایندگان ســایر دســتگاه های اجرایی از 
عدم تخصیص منابع اشتغال از محل تبصره 

۱۸ گالیه داشتند.
بیســتم مردادماه 9۷ هم نوبخت در مراسم 
امضای تفاهم نامــه همکاری با ســازمان 

میــراث فرهنگی، وعــده ایجاد 
یک میلیون شــغل را تکرار کرد و 
گفت: »با توجه به اینکه سیاست 
ما بر اســاس اقتصاد مقاومتی بود 
که ایجاد اشــتغال مولد از جمله 
سیاســت های مدنظــر در ایــن 
بخش اســت و با عنایت به اینکه 
ســال 9۷ دومین ســال اجرای 

برنامه ششم است و باید ساالنه یک میلیون 
فرصت شــغلی ایجاد کنیم، به همین جهت 
تبصره ۱۸ در قانون بودجه 9۷ گنجانده شد. 
این تبصره یعنی ایجاد یک میلیون فرصت 

شغلی.«
نوبخت پیشــتر، در مصاحبــه مطبوعاتی 
دیماه 96 خود، از رســیدن نرخ بیکاری به 
۱۱.۲ درصد در پایان ســال 9۷ خبر داده و 
گفته بود: »در ســال 9۷ پیش بینی کردیم 
عالوه بر نیروی انباشــت بیکار فعلی ۸3۸ 

هزار نفر متقاضــی جدید، جویای شــغل 
خواهند بــود. بنابراین اگــر بخواهیم برای 
کاهش نرخ بیکاری اقــدام کنیم، باید بیش 
از این میزان اشتغالزایی شود که پیش بینی 
ما این اســت اگر بتوانیم 9۸۰ هزار شغل در 
ســال آینده ایجاد کنیم، نــرخ بیکاری در 
پایان سال 9۷ به ۱۱.۲ درصد کاهش یابد.«

و اما اشتغال و نرخ بیکاری در سال 97
ایجاد یک میلیون اشــتغال و رسیدن نرخ 
بیکاری بــه ۱۱.۲ درصد در پایان 
سال گذشته شاه بیت وعده های 
نوبخت برای ســال 9۷ بود. آمار 
رســمی اما حکایت از عدم تحقق 
وعده های مکرر رئیس ســازمان 
برنامــه و بودجــه دارد. طبــق 
گزارش مرکز آمار ایران در ســال 
گذشته برای ۴63 هزار و 9۲۸ نفر 

اشتغال ایجاد شده اســت؛ به عبارتی میزان 
فرصت شغلی ایجاد شــده تا وعده اشتغال 
یک میلیون و 33 هزار نفری رئیس سازمان 
برنامه و بودجــه، ۵69 هزار نفر فاصله وجود 
دارد.همچنین در حالــی نوبخت از کاهش 
نرخ بیکاری به ۱۱.۲ درصد در پایان ســال 
9۷ خبر داده بود که به استناد گزارش مرکز 
آمار ایران نرخ بیکاری ســال 9۷ به میزان 
۱۲ درصد اعالم شد؛ یعنی نرخ بیکاری ۰.۸ 
درصد بیش از پیش بینــی و هدف گذاری 
نوبخــت بود.همچنین گــزارش مرکز آمار 
ایران نشان می دهد، در ســال گذشته 9۵ 
هزار و ۵۵۵ نفر به جمعیــت بیکاران اضافه 
شــدند. البته مهمترین متغیــر نیروی کار 
که نرخ مشــارکت اســت، به ۴۰.۵ درصد 
افزایــش یافته کــه حتی به رغــم افزایش 
جمعیت بیکار، ســیگنال مثبت برای بازار 
کار محسوب می شود. با توجه به اینکه نرخ 
مشــارکت مجموع جمعیت بیکار و شاغل 
کشور را شامل می شــود، طبیعتاً با افزایش 
نرخ مشــارکت به جمعیت بیکار نیز اضافه 

خواهد شد.

تکرار اشتغال یک میلیونی برای سال 98
با وجود اینکه وعده ایجاد یک میلیون شغل 
در ســال 9۷ محقق نشده اســت، اما هفته 
گذشــته در کمیســیون تخصصی شورای 
عالی اشتغال، در برنامه اشــتغال سال 9۸ 
دوباره وعده ایجاد یک میلیــون و 9۰ هزار 

فرصت شغلی تکرار شد.
با توجه به اینکه قرار اســت طی هفته های 
آتی نشســت شــورای عالــی اشــتغال با 
هدف نهایی شــدن برنامه اشــتغال ســال 
9۸ به ریاســت رئیس جمهور برگزار شود، 
در شــورای عالی اشــتغال باید سیاست و 
سناریوی دیگری در حوزه بازار کار از سوی 
وزارت کار منطبــق بــا شــرایط اقتصادی 

کشور ارائه شود.

حوری قاسمی  به نظــر می رسد موضوع 
ادغام پتروشــیمی ها که قرار بــود با هدف 
تکمیــل زنجیــره ارزش و یکپارچه شــدن 
صادرات انجام شــود، تا اطالع ثانوی منتفی 
شــده اســت.پیش از خصوصی سازی های 
بی حســاب و کتــاب در دولت هــای نهم و 
دهم، پتروشــیمی ایران تحت برندی واحد 
محصوالت را تولید و با همان برند به بازارهای 
جهانــی صــادر می کــرد و یکپارچه بودن 
تولیدات ســبب می شــد تا قدرت چانه زنی 
ایران در بازارهای پتروشیمی دنیا بیشتر باشد 
و حتی صنعت پتروشــیمی برای فاینانس 
طرح های خود بــدون ضمانت های بانکی و 

تنها با تکیه بر همان برند، اقدام می کرد. 
بعــد از خصوصی ســازی کــه بیشــتر از 
هر بخــش دیگــری در پتروشــیمی های 
کشــور اجرا شــد، این واحدهای تولید به 
جزیره هــای کوچکــی تبدیل شــدند که 
هر کدام بــرای خرید خــوراک و یا فروش 
محصول میانی خود بایــد با جزیره دیگری 
ارتبــاط می گرفت.همین مصائب بود که در 
اواخر روند خصوصی سازی، تصمیم گرفته 
شد تا پتروشــیمی های باقی مانده در قالب 
هلدینگی واحد، عرضه شوند تا بیش از این 
بر پیکر زنجیره ارزش این صنعت آســیب 
وارد نشــود. همچنین پتروشیمی هایی که 
در قالب رد دیون دولت به ســازمان تامین 
اجتماعی واگذار شــده بود، در مجموعه ای 
واحد بــه کار خود ادامه دادنــد. با این حال 
هیچ کــدام از ایــن هلدینگ ها تــوان برند 
واحد - که پیش از خصوصی ســازی وجود 

داشت - را نداشتند و همین جا بود که 
جرقه های اولیه ادغــام هلدینگ های 

پتروشیمی زده شد.
ادغامی که بعدها مشــخص شد تنها 
بر روی کاغذ امری امکان پذیر اســت 
و با وجــود مواهبی که بــرای صنعت 
پتروشــیمی به دنبال دارد، تقریبا غیر 
ممکن به نظر می رســد. مشکالتی که 
بعد از یــک ســال از صحبت ها مبنی 
بر ادغــام، وزیر نفت را بر آن داشــت تا 
رســما اعالم کند که ادغــام دو غول 

پتروشیمی کشور منتفی شده است.

چرا نمی توان هلدینگ ها را ادغام کرد؟
اما چــرا صنعتی کــه با تصمیم یک شــبه 
خصوصی سازی تکه تکه شــده بود، امکان 

تجمیع دوباره را پیدا نکرد. 
بــه گفته محمــود مخدومــی، مدیرعامل 
شــرکت ســرمایه گذاری نفــت و گاز و 
پتروشــیمی تامین )تاپیکو( کــه قرار بود 
شــرکت تحت مدیریــت وی در هلدینگ 
خلیج فارس ادغام شــود، موانــع قانونی و 
موضوع ارزش گــذاری از جمله دالیل عدم 

ادغام این دو هلدینگ به شمار می رود. 
وی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه از ابتدا 
تاپیکو طرف مذاکره نبود و شستا با هلدینگ 
خلیج فارس مذاکره می کرد، افزود: در آغاز 
نیز مشخص بود مشــکالت زیاد بر سر این 
کار وجود دارد زیرا زمانی که یک شــرکت 
بورسی به فروش می رســد باید برای عرضه 
آن بــر روی تابلــوی بورس رقابت شــود و 

نمی توان با اطمینان گفت که خریدار لزوما 
همان شرکت مورد نظر خواهد بود.

مخدومی افزود: همچنین ســهام بسیاری از 
شرکت های تاپیکو، وثایق امین مالی است و 
تصور ما این بود این دو موضــوع کار را برای 

ادغام سخت می کند.
وی با اشــاره به اینکه وزیر نفــت اعالم کرده 
که موضوع ادغام منتفی اســت، ادامه داد: با 
توجه بــه تعدد شــرکت ها و همچنین تنوع 
شرکت های تاپیکو که عالوه بر شرکت های 
پتروشــیمی در حــوزه الســتیک، صنایع 
سلولزی، پاالیشی و نفتی نیز سهامدار است، 
ادغام با مشکل مواجه بود. مدیرعامل تاپیکو، 
مشــکل دیگر را طرح محور بودن هلدینگ 
خلیج فارس دانســت و تاکید کــرد: این در 
شرایطی است که تاپیکو یک هلدینگ بدون 

طرح است. 

 احیای قدرت صادرات پتروشیمی
  با بازرگانی یکپارچه 

با وجود آنکه بحث ادغام دو هلدینگ بزرگ 

پتروشــیمی منتفی شــده اســت اما 
همچنان جای خالی بازرگانی واحد در 
صنعت پتروشیمی احساس می شود. 
بازرگانی که عالوه بــر فروش مطلوب 
محصوالت در بازارهــای بین المللی از 
موازی کاری شــرکت های ایرانی نیز 

جلوگیری کند. 
دبیر انجمــن کارفرمایــی صنعت 
پتروشــیمی عقیــده دارد احیــای 
قــدرت صــادرات پتروشــیمی با 
بازرگانی یکپارچه ممکن می شود و 
از همین رو شرکت های پتروشیمی درباره 
بازرگانــی یکپارچه در ایــن صنعت نظر 

مثبتی دارند. 
احمــد مهــدوی ابهری، بــه ایرنــا گفت: 
معتقدیــم اگــر می خواهیم برنــد ایران و 
قدرت صادرات و چانه زنی را افزایش دهیم، 
باید بازرگانی یکپارچه با ســهامداری همه 
شــرکت های پتروشیمی داشــته باشیم تا 

صادرات را از آن مسیر انجام دهیم.
وی با اشــاره به اینکــه برای ایجــاد این 
شــرکت ســهامداری بحث هایــی انجام 
شــد اما به جایی نرســید، افزود: در زمان 
واگذاری بازرگانی پتروشــیمی هم اعالم 
کردیم کــه به جای واگذاری این شــرکت 
به یکی از هلدینگ ها، ســهام آن بین همه 
شــرکت های پتروشــیمی تقســیم شود 
زیرا تحقیقات و مطالعات نشــان می دهد 
اگر یــک بازرگانی یکپارچــه محصوالت 
پتروشــمی را صــادر کند بــرای اقتصاد 

شرکت ها و کل کشور بهتر خواهد بود. 

چهار شرط برای ادغام موفق 
پتروشیمی ها

حمیــد میرمعینــی، تحلیلگــر تکنیکال 
بازار ســرمایه نیز معتقد اســت کــه ادغام 
هلدینگ هــای پتروشــیمی می توانســت 
به اقتصاد کشــور کمک کند تــا از وضعیت 
چندگانه موجود نجات پیدا کنند و بر اساس 
یک پروتکل واحد به کار خــود ادامه دهند. 
وی در گفت و گو با ایرنا با اشــاره به اینکه در 
هیچ کدام از بخش های اقتصادی استراتژی 
جامعــی نداریم، افــزود: با وجــود آنکه در 
سال های اخیر هلدینگ خلیج فارس خوب 
کار کرده امــا همچنان با بهــره روری کامل 
فاصله دارد و شــاید این ادغام می توانســت 
زنجیــره ارزش را تکمیل کنــد و بهره وری 
را رونق بخشــد. میرمعینی با بیــان اینکه 
اکنون به لحاظ سیاسی و اقتصادی در تنگنا 
هستیم، ادامه داد: با این حال ادغام می تواند 
کمک کننده باشد البته شــروطی نیز برای 
آن وجــود دارد.به گفته ایــن تحلیلگر بازار 
سرمایه، نخستین شرط این است که زمینه 
و بســتر رونق کســب و کار داخلی مشخص 
شــود و کاهش محدودیت های بین المللی 
نیز شــرط بعدی موفقیت ادغام شرکت های 
پتروشــیمی خواهد بود. وی راه اندازی نظام 
جامع مدیریتی هلدینگ ها را شــرط ســوم 
دانست و ادامه داد: شرط چهارم نیز آن است 
که حمایت از سرمایه گذاری به صورت جدی 
مورد توجه قرار گیرد تا ســهامداران بتوانند 
با تکیه بر آن برنامه هــای بلند مدتی را برای 

توسعه تدوین کنند. 

وزیر صنعت: رفتار برخی افراد با جنگ اقتصادی همخوانی ندارد
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بررسی وضعیت جاده های کرج در جلسه شورای 
اسالمی شهرستان 

شورای اسالمی وضعیت جاده های شهرستان کرج در بیست و هفتمین 
جلسه شورای اسالمی شهرستان کرج مورد بررسی قرار گرفت. 

در این جلســه که با حضور مدیرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
استان برگزار شد؛ حســین قهرمان پوران موضوعاتی همچون مشکل 
روشنایی بین جاده ماهدشت و کیانمهر، آسفالت جاده قزلحصار)بلوار 
پیام(، عدم کیفیت آســفالت جاده چالوس، لق گیری ســنگهای جاده 
چالوس، درخواســت کنار گذر بین بابا پیر تا پل کنــدر با توجه به ابالغ 
طرح تفصیلی شهر آسارا، و عدم واگذاری حریم و محدوده شهر توسط 
ادارات به شهر آسارا، عدم ورودی و خروجی مناسب در پیشاهنگی شهر 
کمال شهر، مشکل نخاله های ساختمانی در حاشیه اتوبان و هماهنگی 
با شهرداریها برای زیباسازی و درختکاری حاشیه اتوبانها را مطرح کرد. 
 وی ادامــه داد: از آنجائیکه که شهرســتان کرج محل عبور مســافران 
بیش از ۱3 استان کشور اســت و همچنین برای حفظ شأن شهروندان 
شهرستان الزم است که این اقدامات به عنوان مطالبه جدی شهروندان 

در دستور کار اداره کل راهداری و حمل و نقل استان قرار گیرد.
 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نیز در این جلسه گفت: 
هر ســاعت ۱6۰۰ خودرو در اتوبان تردد می کند که ایجاد دسترســی 
بیش از حد به اتوبان، بار ترافیکی اتوبان را افزایش می دهد و مشــکالت 
ترافیکی ایجاد می کند.  جهانی در ادامه افزود: امســال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته ۷۰ درصد کاهش تصادفات داشــته ایم و این در 
حالی است در استان ۴9 نقطه حادثه خیز داریم. وی همچنین با اشاره 
به محدودیت منابع مالی گفت: در صورتی که شهرداری کمال شهر زیر 

سازی الزم را انجام دهد برای نصب نیوجرسی آمادگی الزم را داریم.

طرح »نسیم همدلی ۵« در بندرعباس کلید خورد
 هم زمان با ماه مبارک رمضان، در طرح نســیم همدلی ۵ و ویژه برنامه 
“یک شهر، قرآن “، مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم به همت سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری بندرعباس در نقاط مختلف 

شهر برگزار می شود.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، 
عباس امینی زاده شــهردار بندرعبــاس در این  خصــوص اظهار کرد: 
ماه مبارک رمضان برترین ماه ســال، ماه نزول قرآن و کتب آســمانی 
و فرصتی فرا روی بندگان اســت تا توفیق پیدا کنند بــا روزه گرفتن، 
عبادت و بندگــی خالصانه به درگاه خالق بی همتا، تقویت و رشــد بعد 
معنوی، فضائل اخالقی، تقوا و پرهیزگاری به شــناخت و معرفت دست 
یابند.وی افزود: شایسته است در این ماه مبارک، با بهره گیری از تعالیم 
رحمانی قرآن کریم و سّنت و ســیره اخالقی پیامبر رحمت )ص(، همه 

مسلمانان روزه دار را به وحدت و برادری دعوت کنیم.
وی تأکید کرد: ماه رمضان، ماه آگاهی بیشــتر از حقایق هســتی است 

و این هدف در سایه حفظ، تالوت قرآن و تدبر در آن به دست می آید.
امینی زاده عنوان کرد: با همین رویکرد در ماه مبارک رمضان امسال در 
پنجمین سال برگزاری طرح نسیم همدلی مسابقات قرآنی شهروندی 

را در مساجد شهر بندرعباس برگزار خواهیم کرد.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس نیز 
ابراز کرد: ماه مبارک رمضان، فرصتی بســی ارزشــمند است، این ماه 
فرصتی برای دعا و نیایش و شب زنده داری است که عشق ملکوتی و انس 
با محبوب جاودانه را پدید می آورد.الیاس محســنی عنوان کرد: در ماه 
بهار قرآن، طبیعتاً مساجد شــهر بندرعباس بستر مناسبی برای اجرای 
برنامه های قرآنی و جذب جوانان و نوجوانان به مجالس و محافل قرآنی 
هستند و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری بندرعباس 
عالوه بر دیگــر برنامه های فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی در محالت 

اجرای ویژه برنامه های قرآنی در مساجد شهر بندرعباس را در نظر دارد.
وی ادامه داد: در همین راســتا ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری بندرعباس، با همکاری مناطق ســه گانه شهری، موسسه 
قرآنی بیت النور، کانون های فرهنگی و هنری مســاجد، ســپاه ناحیه 
بسیج بندرعباس، سازمان ســیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
بندرعباس و دانشگاه آزاد اســالمی واحد بندرعباس اقدام به برگزاری 
مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم برای شــهروندان در مساجد سطح 
شهر کرده است.محســنی تصریح کرد: مســابقات حفظ قرآن کریم 
ویژه نونهاالن رده سنی ۲ تا ۷ ســال و مسابقات قرائت در رده های سنی 

کودکان، نوجوانان و بزرگ سال برگزار می شود.
وی با بیان اینکه ایــن مســابقات در دو بخش آقایان و بانــوان برگزار 
می شــود، اضافه کرد: عالقه مندان برای ثبت نام تا ۲۵ اردیبهشــت ماه 
)9 رمضــان( می تواننــد با مراجعــه به مســاجد شــهر بندرعباس 
اقدام به نام نویســی کننــد و یا بــا شــماره های ۰9۱۷۵3۱۲۵۱۸ و 
۰۷63۲۲۴۷۱69 تماس حاصل نمایند و بــا مراجعه با پایگاه اینترنتی 
این سازمان به نشانیwww.sazemanfv.com از جزئیات برگزاری 

این مسابقات آگاهی پیدا کنند.

برگزاری نخستین جشنواره تئاتر دانش آموزش 
بازیافت در بندرعباس

 رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس گفت: نخستین 
جشــنواره تئاتر دانش آموزی که با هدف ارتقاء فرهنگ شهروندی در 
زمینه بازیافت در بندرعباس آغاز شده بود، با معرفی نفرات و گروه های 

برتر به کار خود پایان داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، 
پطرس ترابی در این ارتباط اظهار کرد: این جشــنواره در سال آینده در 

سطح وسیع تری برگزار می شود.
وی با بیان اینکه از ابتدای ســال تحصیلی جدید بیش از ۵۰ مدرسه از 
آموزش های الزم در زمینه مدیریت پســماند برخوردار شده اند، افزود: 
این آموزش ها شــامل موضوعاتی مانند تفکیک پســماند، بازیافت و 
کاهش تولید زباله و ... بوده که با توجه به اســتقبال گســترده مربیان و 

دانش آموزان، ایده برگزاری جشنواره تئاتر دانش آموزی شکل گرفت.
رییس ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری بندرعباس با اشــاره 
به برگزاری این جشــنواره طی دو روز و با شــرکت پنج گــروه از پنج 
مدرســه، تصریح کرد: در مراســم اختتامیه از برگزیدگان کارگردانی، 
نمایشنامه نویســی، بازیگر نقش اول پســر، بازیگر نقــش اول دختر، 

بهترین دکور و گروه های برتر تقدیر شد.

ویژه برنامه های قرآنی در مساجد بندرعباس 
شهردار بندرعباس گفت: ماه رمضان، ماه آگاهی بیشتر از حقایق هستی 
اســت و این هدف در ســایه تالوت قرآن و تدبر در آن به دست می آید.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، 
عباس امینی زاده با گرامیداشــت ماه مبارک رمضــان، اظهار کرد: ماه 
مبارک رمضان برترین ماه سال، ماه نزول قرآن و کتب آسمانی و فرصتی 
فرا روی بندگان است تا توفیق پیدا کنند با روزه گرفتن، عبادت و بندگی 
خالصانه به درگاه خالق بی همتا، تقویت و رشــد بعــد معنوی، فضائل 

اخالقی، تقوا و پرهیزگاری به شناخت و معرفت دست یابند
وی با اشــاره به اینکه در این مــاه بنده های خدا با شکســتن بت های نفس و 
ســجده ی عشــق بر درگاه معبود یکتا و نامتناهی به آرامــش روحی و روانی 
برسند، افزود: شایسته است در این ماه مبارک، با بهره گیری از تعالیم رحمانی 
قرآن کریم و ســّنت و ســیره اخالقی پیامبر رحمت)ص(، همه مســلمانان 
روزه دار را به وحدت و برادری دعوت کنیم، چرا که رســتگاری جز از مســیر 

چنگ زدن به ریسمان محکم اتحاد و اجتناب از تفرقه، تحقق نمی یابد.

سرزمین

سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد که 
اپلیکیشــن های موبایلی مجوز فــروش بلیت هواپیما 
ندارند و این اقدام از ســوی آنها بدون طی شدن مسیر 

قانونی است.
رضا جعفرزاده در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به این که 
صرفاً دفاتر خدمات مسافرت هوایی که دارای مجوز بند 
»الف« از سوی ســازمان هواپیمایی کشوری هستند و 
با معرفی ســایت های فروش که به تأیید این سازمان 
می رسد می توانند اقدام به فروش بلیت هواپیما کنند، 
اظهار کرد: ســایر ســایت ها و مجاری فــروش بلیت 

هواپیما از نظر ســازمان هواپیمایی وجاهت 
قانونی ندارند.

وی با اشاره به این که دفاتر خدمات مسافرت 
هوایی دارای مجوز بند »الــف« در صورتی 
که بخواهند به صــورت الکترونیکی اقدام به 
فروش بلیــت کنند می توانند بــا اخذ مجوز 
در این رابطه اقدام کنند، بیان کرد: اســامی 

دفاتر و ســامانه فروش الکترونیکی مجاز دارای مجوز 
بند »الف« روی سایت ســازمان هواپیمایی قرار دارد و 
عالوه بر این سیســتم اصالت ســنجی روی سایت این 

ســازمان بــه آدرس www.cao.ir  قــرار 
گرفته تا متقاضیان نســبت به صحت بلیت 

خود اقدام کنند.
ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری، 
افزود: عالوه بر ایــن دفاتر خدمات هوایی که 
دارای مجوز بند »ب« از سوی سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری هســتند می توانند به 

صورت تور اقدام به فروش مجاز بلیت کنند.
جعفرزاده بــا تاکید بر این که اقــدام غیرقانونی فروش 
بلیت از ســوی سایت ها و نیز اپلیکیشــن ها در دستور 

کار سازمان هواپیمایی کشــوری قرار دارد، اعالم کرد: 
اگر در این رابطه گزارشی نیز از سوی مردم به سازمان 
هواپیمایی کشوری ارجاع داده شود، در جهت برخورد 

با متخلفان اقدام می شود.
مســافران می توانند با مراجعه به ســایت ســازمان 
هواپیمایی کشــوری و انتخاب گزینه اســتعالم بلیت 
صادره نســبت به صحت بلیت خریداری شــده اقدام 
کنند و یا با انتخــاب گزینه نرخ نامه بلیت شــرکت ها 
از قیمت پــرواز هریک از شــرکت های هواپیمایی در 

مسیرهای تعریف شده مطلع شوند.

سفر

محمد ملــک دار  این روزهــا صنعت 
مبلمان و دکوراســیون داخلــی حال و روز 
خوشــی ندارد و انبوهی از مشکالت از نبود 
و گرانی مــواد اولیه تا جــوالن دالالن، هر 
روز زخم تــازه ای بر پیکر فعــاالن این 
بخش می زنــد، اما همیــن صنعتگران از 
بازار همسایگان به عنوان کورسوی امید به 
فردا یاد می کنند.جمهوری اســالمی ایران 
نوزدهمیــن بازار بزرگ مبلمــان در جهان 
اســت و در عین حال یکی از تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان منطقه به شمار می رود که در 

9 ماه پارسال 36 میلیون دالر صادرات داشت.
بیشــترین صادرات مبلمان به کشورهای 
عراق، افغانســتان و عمان است که مطابق 
آمارهای 9 ماهه پارســال بــه ترتیب ۲۴۱ 
درصد، ۱۵۷ درصد و ۱6۰ درصد نسبت به 

سال قبل از آن رشد داشته است. 
در یک سال اخیر اما فعاالن صنعت مبلمان و 
دکوراسیون داخلی اوضاع آشفته ای را تجربه 
کردند. مشــکالتی که افزایش نرخ ارز مقدمه 
ای بر آغاز آن بــود و در ادامه با گرانی و کمبود 
شدید مواد اولیه، بی ثباتی قیمتها و رکود بازار 
همراه شــد. مشــکالت مالیات، بیمه تامین 
اجتماعی، افزایش نرخ اجاره و دســتمزدها و 
ترخیص نشــدن کاالها و مواد اولیه از گمرک 
نیز همچنان به قوت خود باقی اســت.برخی 
تولیدکننــدگان با وجود همه مشــکالت یاد 
شــده، از افزایش نرخ ارز به عنــوان فرصت 
جدیدی یاد می کنند که می تواند زمینه ساز 
حضور کاالهایشان در بازارهای جذاب منطقه 
باشد. با این وجود، بســیاری از آنان از آموزش 
کافی بــرای حضور در این بازارهــا برخوردار 
نیســتند و زمینه ســازی برای حضور در این 
بازارهــا را از دولتمردان مطالبــه می کنند.

چهارمین نمایشگاه ملی و تخصصی مبلمان 
و دکوراسیون داخلی که روز چهارشنبه )۲۵ 
اردیبهشــت ماه( با مشــارکت ۱۵۰ شرکت 
و کارگاه تولیــدی از مناطق مختلف کشــور 
در محل دائمی نمایشــگاه هــای تخصصی 
شــهرداری تهران واقع در بوستان گفت وگو 
آغاز بکار کرد، فرصتی بود تــا از نزدیک پای 
درد و دل برخی تولیدکنندگان و فعاالن این 

صنعت بنشینیم.

صادرات، گزینه ای جذاب برای 
تولیدکنندگان

مدیر فــروش یــک شــرکت تولیدکننده 

مبلمان در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت: 
در شــرایط کنونی، تولید ریســک بزرگی 
در کشــور است و شــاهدیم ســود اصلی 
را واســطه ها و دالالن مــی برنــد، زیرا از 
اســتیصال تولیدکنندگان ســوء استفاده 
کــرده و محصوالتشــان را بــا قیمت های 
ناچیز مــی خرند.علیرضــا ایران نــژاد به 
کاهش حاشیه ســود در این صنعت اشاره 
و دلیل آن را افزایش هــر روزه قیمت مواد 
اولیه عنوان کرد.وی گفت: فقط قیمت فوم 
مورد استفاده برای ســاخت مبلمان از آغاز 
امســال تاکنون ۲۰ درصــد افزایش یافته 
است، همچنین در یک سال گذشته قیمت 
چوب راش 3۰۰ درصد، اسفنج بیش از ۱۰۰ 

درصد و رنگ سه تا چهار برابر شده است.
ایــن تولیدکننــده مبلمان افــزود: این در 
حالی است که به دلیل رکود بازار و استقبال 
نشــدن از تولیدات از ســوی مردم، قیمت 
محصوالت نهایی را فقط ۲۰ درصد افزایش 
دادیــم و این موضوع فقط ســال گذشــته 
هزینــه ۴۰۰ میلیون تومانی را به شــرکت 

تحمیل کرده است.
وی یادآور شد: در گذشته عمده پارچه های 
مورد استفاده را از ترکیه وارد می کردیم، اما 
امروز مجبوریم پارچــه بی کیفیت چینی را 
با قیمت پارسال پارچه مرغوب ترک از بازار 
تهیــه کنیم.ایران نژاد بیان داشــت: بیمه، 

مالیات، انواع و اقسام عوارض، باال رفتن نرخ 
اجاره، حقوق و دستمزدها، سایر مشکالتی 

است که فعاالن این صنعت با آن مواجه اند.
وی کــه شــرکت تولیــدی اش در منطقه 
»چهــار دانگه« تهران مســتقر اســت، به 
ورشکستگی دستکم ۵۰ درصدی یا تعدیل 
نیروهای گســترده همــکاران خود در یک 
سال گذشته اشــاره کرد که متاثر از سختی 
شرایط یاد شده اتفاق افتاده است.این مدیر 
فروش در عین حــال به رونق صــادرات با 
افزایش نرخ ارز به عنــوان گزینه ای جذاب 
برای تولیدکننــدگان یاد کــرد، اما گفت: 
متاسفانه شــرکت های کوچک و متوسط با 
وجود توانایی ساخت محصوالت رقابت پذیر 
و باکیفیــت، از تجربه الزم بــرای حضور در 

بازارهای خارجی برخوردار نیستند.

نبود مواد اولیه در بازار
مرتضی بهرامی، دیگــر تولیدکننده حاضر 
در این نمایشــگاه، با ابراز گالیه از نابسامانی 
بازار، به نبود اجنــاس و مواد اولیه و باال رفتن 
هر روزه قیمت ها در بازار اشــاره کرد و گفت: 
حتی افزایش ناچیز 3۰ تا 3۵ درصدی قیمت 
محصوالت نهایی نیز بــا اینکه به هیچ عنوان 
در حد افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه 
نیست، نتوانســته انگیزه خرید در مشتریان 
ایجــاد کند. وی،هــدف خــود از حضور در 

نمایشــگاه را عرضه مستقیم محصول و امید 
به رونق در کسب و کار عنوان کرد، اما تاکید 
کرد: وضعیت به گونه ای شــده که اگر دخل 
و خرج هم یکی شود، قانع هســتیم، زیرا در 
کارگاه هایمان افراد ماهری کار می کنند که 

خود نان آور خانواده شان هستند.

مشکل کپی شدن محصوالت و جوالن 
کالهبرداران در فضای مجازی 

مدیر یک گالــری مبلمان واقع در شــرق 
تهران نیز به ایرنا گفت: ایــن روزها به ناچار 
به حداقل ســود قناعت کردیم، تا در آشفته 

بازار کنونی بیشتر دوام بیاوریم.
اکبر فراهانی به سه برابر شدن قیمت چوب 
راش و روس و پنج برابر شدن قیمت پارچه 
اشــاره کرد و افزود: در یک ســال گذشته 
قیمت پارچه های چینــی از متری ۱۴ هزار 
تومان به ۷۵ هزار تومان افزایش یافته، این 
در حالی است که پارچه ترک کمتر از متری 

۲۰۰ هزار تومان در بازار یافت نمی شود.
وی بیان داشــت: بــی ثباتی قیمــت ها به 
مشکلی اساسی برای تولیدکنندگان تبدیل 
شده، بطوری که از روز ســفارش محصول 
توسط مشــتری تا زمان تحویل - که بطور 
معمول یک ماه به طول می انجامد- تفاوت 
قیمت ها چشمگیر است و در بسیاری موارد 

منجر به زیان تولیدکننده می شود.

فراهانی اظهار داشت که به دلیل نابسامانی 
بازار، در یک سال اخیر بسیاری همکارانش 
ورشکست شــده یا از دســت طلبکاران 
فراری اند و بی ثباتی شرایط جرات اجرای 

فعالیت های جدید را از آنان گرفته است.

مشکالت صادرات
این عضو اتحادیــه صادرکنندگان مبلمان، 
از تحریــم بانک ها و دردســرهای تبادالت 
پولی به عنوان یکی از مهمترین مشــکالت 
صادرات یاد و تاکید کــرد: با وجود به صرفه 
شــدن صادرات، برای انجــام فعالیت های 

صادراتی ضمانت می خواهیم.
وی ادامه داد: در ســال های گذشته فعاالن 
صنعت مبلمان و دکوراســیون کشورمان 
پیشرفت های خوبی داشــته و محصوالتی 
رقابتی به بازارها عرضه کرده اند، اما به دلیل 
نبود تجربه الزم، ریسک حضور در بازارهای 

بین المللی را بر خود هموار نمی کنند.
این مدیــر گالــری مبلمــان، همچنین از 
مشــکالت گمرکی و زمانبر شدن ترخیص 
کاالهــا از گمرک بــه عنوان عامــل اصلی 
کمبود پارچه و ســایر مواد اولیه در بازار یاد 
کرد.وی به ســفر ۲ ماه پیش خود به چین 
اشاره و اظهار داشت: ُکدهای پارچه ای مورد 
نیاز صنعت مبلمان به وفور در این کشــور 
یافت می شود، اما مشکالت ترخیص، تغییر 
هر روزه قوانین و تعرفه های باالی ورود کاال 
سبب شده تا کمبود شدیدی در بازار حاکم 
باشد، فروشندگان پارچه قیمت های باالیی 
را از مشــتریان مطالبه کنند و عرصه برای 

سوء استفاده دالالن فراهم شود.

سوء استفاده دالالن مجازی
فراهانی بــا انتقاد از اجرایی نشــدن قانون 
کپی رایت در کشــور، گفــت: در حالی که 
تولیدکنندگان واقعی بــا پرداخت مالیات 
و عوارض به تولید مــی پردازند، اما عده ای 
دالل با کپی کردن محصوالت و با بازاریابی 
در فضای مجازی، زحمــات چندین ماهه 

تولیدکنندگان واقعی را بر باد می دهند.
وی با بیان اینکه بایــد اصالت آگهی و آگهی 
دهنده اینترنتی مشــخص باشــد، افزود: 
کالهبرداری های زیادی از این طریق انجام 
می شود که به دلیل مراجعه نکردن مشتری 
به تولیدکننــده و فروشــنده واقعی، قابل 

پیگیری نیست. 

وش بلیت هواپیما ندارند! اپلیکیشن های موبایل مجوز فر

مشکل تولیدکنندگان با گارانتی نرخ ارز تا کجا ادامه می یابد؟

امضاهای طالیی، مشکل اصلی تولید
محبوبــه فکــوری  دبیــرکل خانه 
صنعت، معدن و تجارت ایران از مشــکالت 
تولیدکنندگان با بانکها بــرای گارانتی نرخ 
ارز خبر داد و گفت: چرخ صنایع در استفاده 

از توان متخصصان داخلی، لنگ می زند.
اســتودیوی  در  مرتضــوی  محمدرضــا 
گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: 
پیشــرفت در زمینه صنایع دفاعی، به دلیل 
وجود تحریم هــا و نبود مــراودات کاالیی 
خارجی ها به ایران اســت؛ به ایــن معنا که 
در حــوزه صنایع دفاعــی، اختیــار و عزم 
بزرگ و منفعت و سود کشــور و شاغلین در 
چنین پروژه هایی، در اتکای به پتانســیل و 

ظرفیت های داخلی است.

مشکل تولیدکنندگان با گارانتی نرخ ارز
وی ادامه داد: در خصــوص کاالهای مورد 
نیاز مردم و استان ۱۸۰ درجه فرق می کند؛ 
برای مثال وقتی قصد واردات کاالیی داشته 
باشیم، باید پول را پیش بدهیم و ۲۰ درصد 
هم اضافه تر به بانک ها بپردازیم که گارانتی 

نرخ ارز تأمین گردد.
مرتضــوی تصریح کــرد: فروشــنده های 
خارجی پولشــان را نقد می گیرند و بانک ها 
هم ۲۰ درصد گرو می گیرنــد تا در صورت 
نوســانات افرایش نرخ ارز، متضرر نشوند در 

نهایت کاال با ۸ ماه تأخیر ارائه می شود.
او ادامــه داد: ایــن در حالی اســت که اگر 
مشــابه همان کاال را از تولید کننده داخلی 
تأمین کنیم، تولیدکننده با دو ســال تأخیر 

پولش را دریافت می کند؛ جالب اینکه 
تولیدکنندگان کشــوری پولشان را با 
دو ســال تأخیر دریافت می کنند که 
ســود بانکی باالی ۲۰ درصد اســت، 
در اینجا مشکل ســاختاری و اساسی 
وجــود دارد.مرتضــوی همچنین در 
خصــوص مشــکالت حــوزه خودرو 
کشــور گفــت: زمانی کــه ۲6۰ هزار 
خودرو در ۱۰ دقیقه ثبت نام می شود و 
پولش را هم نقد دریافت می کنند؛ چرا 

پول تولید داده نمی شود.
او افــزود: اکثــر تولیدکننــدگان قطعات 
خودرو، دو یا ســه ســال معطــل دریافت 
پولشــان هســتند، بی شــک این اتفاق به 
تولیدکنندگان آسیب خواهد زد، در حالی 
اســت که وقتی همین قطعات از چین وارد 

می شود، هزینه آن نقداً پرداخت می شود.
مرتضوی تصریــح کرد: چــرا تولید کننده 
داخلــی برای خریــد مواد اولیــه از جنس 
پتروشیمی به هزار دالل و واسطه نقدا پول 
پرداخت و در برخی مــوارد دو برابر قیمت 

واقعی، هزینه پرداخت کند.
او به نقل از فرمایشــات رهبری گفت: باید با 
قاچاق، داللی ها و خریدهــای خیانتکارانه 
در ارزاق عمومــی و احتکار بــدون ترس از 
جنجال هــا جلوگیری شــود.رئیس خانه 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم در 
این برنامه گفت: انتصاب ها در وزارتخانه ها 
درست نیست و صندلی ها سفارشی واگذار 
می شــوند.مرتضوی افزود: در دو سال اخیر 

عقب گرد جدی در واگذاری کارها به مردم 
داشته ایم و امضاهای طالیی در تولید شکل 
گرفته اســت که در کشــور بحــران ایجاد 
می کند.وی گفــت: رونق تولید در کشــور 
به جز با رونــق دادن به حقــوق کارگران و 

معلمان امکان پذیر نیست.

مشکل صنعت خودرو کجا است؟
همچنین ســعید زرندی، معــاون طرح و 
برنامه ریــزی وزارت صمت گفــت: برخی 
از حوزه ها بــا توجه به تمرکزی که شــامل 
حالشان شد، متحول شــدند که در توضیح 
موفقیت ها، می توان به صنعت فوالد اشــاره 
کرد که در حال حاضــر، عمده فعالیت های 
فوالدی با اتکای بــه توانمندی های داخلی، 
صــورت می پذیرد.معاون طــرح و برنامه 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت گفت: از 
۴۲ میلیارد دالر واردات کشور، 33 میلیارد 

دالر سهم حوزه صنعت است.
ســعید زرندی افــزود: 6۷ درصــد از این 

واردات کاالهــای واســطه ای و ۱6 
درصد کاالهای مصرفی است.

وی گفــت: با تمرکــز بر شناســایی 
نیازهــای حــوزه صنعــت 9۰۰ نیاز 
شرکت ها را شناســایی کرده ایم که با 
مذاکره با دانشــگاه ها 3۰ نیاز اول را از 
آنها خواســته ایم که برای ساخت آنها 

کمک کنند.
معاون طرح و برنامــه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه اســتادان 
و دانشــجویان را با واحدهای صنعتی 
متصل کرده ایم افزود: در چند سال گذشته 
دو هــزار و ۲۰۰ مجوز تحقیق و توســعه به 

بنگاه ها داده شده است.
زرندی گفت: از ۸۰ هزار شــرکت فعال در 
کشــور ۷۴ هزار شــرکت زیر صد نفر و ۵۰ 

هزار مورد از آن، زیر ۱۰ نفر پرسنل دارند.
وی افــزود: واردات کاال بــه کشــور از ۵۴ 
میلیارد دالر در سال 96 به ۴۲ میلیارد دالر 

در سال 9۷ کاهش یافت.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: با ممنوع اعالم کردن واردات 
هزار و ۵۰۰ قلم کاال شــرکت ها احســاس 
نیاز کرده اند تا به شــرکت های دانش بنیان 
مراجعه کنند.زرندی افــزود: محور اصلی 
برنامــه امســال وزارت صنعــت، معدن و 

تجارت توسعه تولید و ساخت داخل است.
وی گفت: تشدید تحریم ها به ویژه در زمینه 
تحریــم قطعات خــودرو، تغییــر ناگهانی 
قیمت دالر، هجوم نقدینگی به سمت خرید 

خودرو همزمان با ضعف های خودرو سازان 
منجر به بروز مشکالت در این صنعت شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت افزود: هر صد درصدی که نرخ دالر 

باال برود ۴۰ درصد هزینه ها را باال می برد.
زرندی گفت: باید مدل اداره صنایع را تغییر 
دهیم تا بتوانیم به جوانان اعتماد کنیم و به 

آنها میدان دهیم.

قانون را خوب اجرا نمی کنیم
در ادامه ســلیمی زاده کارشناس اقتصادی 
در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: بیان 
تیتــروار مشــکالت دردی را دوا نمی کند؛ 
موضوع اینجا است که چرا برخی مشکالت 
علــی رغم اینکــه بیش از 3۰ ســال وجود 
داشته و دارد و طی نوسانات ارزی گوناگون، 
هنوز هم هر چند ســال بایــد دورهم جمع 

شویم و کاسه چه کنم دست بگیریم.
او ادامه داد: شــکی نیســت که تجربیات و 
موفقیت های زیادی در حوزه علم و فناوری 
در کشور شــکل گرفته؛ اما حلقه مفقوده، 
تجاری سازی فناوری ها است، تقریباً وجود 
ندارد.ســلیمی زاده گفت: در حــوزه تولید 
دارو به علوم خوبی رســیده ایم؛ اما صنعت 

دارویی کف کشور چه شرایطی دارد؟
محمدهــادی ســلیمی زاده کارشــناس 
اقتصادی هم در این برنامه گفت: در کشــور 
قانــون کم نداریــم، اما مهم این اســت که 
چقدر از این قوانین قابل اجرا اســت، یا اجرا 

شده و یا نیاز به اصالح دارد.



کاسبی دالالن در بازار مواد غذایی

همه چیز هست، فقط گران تر!

بازار
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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تسهیل در ارائه خدمات قضایی از اولویت های 
دادگستری استان البرز است

 رئیس کل دادگســتری اســتان البرز گفت: یکی از سیاست های مهم 
دادگستری استان البرز، تســهیل ارائه خدمات قضایی به مردم است تا 

بدون داشتن ترددهای غیر ضرور، احقاق حق کنند
احمد فاضلیان رئیس کل دادگســتری در آیین افتتاح مجتمع شورای 
حل اختالف گرمدره با تبریک فرا رســیدن ایام مــاه مبارک رمضان به 
دستاوردهای دادگستری اســتان در زمینه های زیرساختی اشاره کرد 
و گفت: در ســال 9۴ شرایط استان بسیار نامناســب بود و همکاران در 
فضاهایی محــدود به ارائه خدمــات می پرداختند که با مشــاهده این 

شرایط، ارتقا و بهبود زیرساخت ها در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: یکی از مجتمع هایی که راه اندازی آن در دســتور قرار گرفت 
ساختمان نیمه کاره شــورای حل اختالف گرمدره بود که به دلیل عدم 
احداث بنا برای کاربری قضایی، مدت های زیادی رها شــده و بسیاری 
از ملزومات آن تخریب شــده بود بنابراین تصمیم گرفتیم برای ایجاد 
مجتمع شــورای حل اختالف، این بنا را از محل اعتبارات دادگستری 
مورد بازســازی و توســعه قرار دهیم که خوشــبختانه امروز با صرف 
اعتباری بالغ بر 6 میلیــارد ریال و در مســاحت ۵۰۰ مترمربعی مورد 
بهره برداری قــرار گرفت.عالی ترین مقام قضایی اســتان با اعالم ادامه 
احداث چندین مجتمع قضایی دیگر در استان توضیح داد: استان البرز 
از ابتدای تاســیس تا ســال 9۴ حدود 33 هزار متر مربع فضای اداری 
داشــت ولی در سه سال گذشــته با پیگیری های انجام شــده با وجود 
تنگناهای مالی که کشور با آن درگیر اســت بیش از 3۰ هزار متر مربع 
به فضای اداری دادگستری اســتان اضافه شده و از مجموع ۱۰۰ درصد 

فضای مورد نیاز ۵۰ درصد آن تامین شده است.
فاضلیان شاخص های عملکردی دادگستری استان در سال های اخیر 
را چشــمگیر توصیف کرد و گفت: با اینکه استان البرز جوانترین استان 
کشور اســت و با محرومیت های زیادی روبه رو است ولی در حوزه های 

پیشگیری، انفورماتیک و فرهنگی جزو استان های برتر کشور هستیم.

میدان میوه و تره بار کرج پاسخگوی نیاز استان 
البرز نیست 

 شــهردار کرج گفت: میدان میوه و تره بار کرج پاســخگوی نیاز استان 
البرز نیست و الزم است میادین دیگری در شهر راه اندازی شود.

علی اصغر کمالی زاده در حاشــیه بازدید اســتاندار البرز از میدان میوه 
و تره بار کرج ، با اشــاره به اینکه این میدان جوابگوی نیاز اســتان البرز 
نیســت، اظهار کرد: الزم اســت در نقاطی دیگر اســتان نیز به صورت 

چندهسته ای میادین و بازارهای جدیدی را راه اندازی کنیم.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه در نظر داریم نســبت به اختصاص زمین 
برای راه اندازی میادین میوه و تره بار با مشارکت بخش خصوصی اقدام 
کنیم، تصریح کرد: این اقدام به منظور توســعه بازارهای جدید میوه و 
تره بار انجام می شود.شــهردار کرج با اشاره به احداث دو بازار خصوصی 

در کرج، بیان کرد: این بازارها نیز پاسخگوی نیاز استان نخواهد بود.
کمالی زاده بابیان اینکه در نظر داریم در غرب و جنوب شرق کرج نسبت 
به راه اندازی بازارهــای میوه و تره بار اقدام کنیــم، گفت: هیئت مدیره 
جدید میدان میوه و تره بار نیز همکاری بهتری نســبت به گذشــته با 

شهرداری کرج دارد.
وی با اشاره به اقداماتی که طی ســال های ۸9 و 9۰ در راستای توسعه 
خدمات در میدان میوه و تره بار انجام شده است، توضیح داد: رفت وروب 

این محل و راه اندازی مجدد سرویس های بهداشتی انجام شد است
شهردار کرج با تأکید بر اینکه در حال حاضر باسکول در دست اتحادیه 
اســت و شــهرداری کرج عوارض ورود و خروج خودروهــا به میدان 
را دریافــت می کند، افزود: ماهانــه ۱۰۰ میلیون تومــان هزینه انجام 
رفــت وروب و جمع آوری زباله های تــر میدان میوه و تره بار اســت که 

توسط شهرداری کرج انجام می شود.
کمالی زاده گفت: سال گذشته برای ترمیم خرابی آسفالت معابر میدان 
و میوه و تره بار ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شده است و در سال جاری نیز 
برای این مهم اعتبار در نظر گرفته ایم.وی با تأکید بر اینکه باید بازسازی 
میدان میوه و تره بار بر اســاس نیازهای شــهر صورت گیرد، گفت: در 
راستای بازدهی بهتر از این میدان ناگزیر هستیم تا در نقطه ای دیگر از 

شهر یک بازار میوه و تره بار راه اندازی کنیم.
شــهردار کرج با تأکید بر اینکه برای ایجاد بازار میوه و تره بار جدید در 
نقطه ای دیگر از شهر کرج به زمینی ۱6 تا ۱۷ هکتاری نیاز است، افزود: 
تأمین زمینی به این وسعت در توان شــهرداری کرج نیست، به همین 
منظور در نظر داریم با همکاری اداره کل راه و شهرســازی استان البرز 

برای تخصیص زمین میدان میوه و تره بار دوم اقدام کنیم.

ایجاد بازار مدرن میوه و تره بار البرز، مطالبه 
مردم استان است

 نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: بازار سنتی تره بار کرج اکنون 
پاسخگوی نیاز جمعیت 3 میلیون نفری البرز نیست از این رو با توجه به 
اعالم آمادگی ۲ سرمایه گذار بخش خصوصی درصدد ایجاد بازار مدرن 

و تا جای ممکن نزدیک به پایانه صادراتی البرز هستیم.
شــهبازی در  بازدید از بازار میوه و تره بار کرج، با اشاره به اینکه سالمت 
مردم از مهمترین اموری اســت که نظام و دولت به جــد بر آن نظارت 
تاکید و نظارت دارد، افزود: در تعاقب سیاست های دولت برای پیگیری 
و برنامه ریزی بهتر در جهت آرامش و سالمت مردم در سال رونق تولید، 
با بازدید از مــکان هایی که محل توزیع و عرضه کاال و یا اشــتغال مردم 

است، در چنین اماکنی حضور می یابیم.
شــهبازی با اشــاره به اینکه بازار میوه و تره بار کرج از سال 66 فعالیت 
خود را آغاز کرده، گفت: در این بازار روزانه 3 هزار تن میوه و تره بار برای 

مصرف مردم استان و صادرات به سایر استان ها وارد و خارج می شود.
وی افزود: امروز فعاالن بازار مشــکالت و موانع خــود را مطرح کرده و 
دســتورات الزم برای حل آنها با همراهی مسئوالن ذیربط و شهرداری 
کرج صادر شد.استاندار البرز اضافه کرد: بازار سنتی تره بار کرج اکنون 
پاسخگوی نیاز جمعیت 3 میلیون نفری البرز نیست از این رو با توجه به 
اعالم آمادگی ۲ سرمایه گذار بخش خصوصی درصدد ایجاد بازار مدرن 

و تا جای ممکن نزدیک به پایانه صادراتی البرز هستیم.
در این بازدید صاحبان غرف بــا قدردانی از حضور اســتاندار البرز این 
بازدید را در جهت حل موانع خود و رونق کسب و کار بسیار حائز اهمیت 
دانسته و اظهار کردند که تاکنون هیچ اســتانداری برای بازدید از بازار 

میوه و تره بار کرج حضور نیافته بود.
 رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج گفت: با 
بهسازی و مرمت فضای سبز کاخ مروارید، درهای این مجموعه تاریخی 
به روی مردم باز می شــود.پیمان بضاعتی پور اظهار کرد:  مساحت کاخ 
مروارید بیش از ۱3۰ هکتار است که ۲۷ هکتار از آن در اختیار اداره کل 
میــراث فرهنگی البرز قــرار دارد.وی ادامه داد: این ۲۷ هکتار شــامل 
دریاچه، محوطه درختکاری ، ســاختمان کاخ و ساختمان های جانبی 
است.وی توضیح داد: وضعیت فضای ســبز این مجموعه مساعد نبود و 
برای تغییر این شرایط شــهرداری ورود کرده و با رایزنی بنا شد فضای 
سبز این کاخ در اختیار سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری قرار 

گیرد.
این مســئول خاطر نشــان کرد: اگر این اتفاق بیفتد، هم چاه های این 
مجموعه مجدا اورهال می شوند، سیستم برق و روشنایی آن سروسامان 
می گیرد و در کنار این موارد شرایط فضای ســبزو مبلمان این کاخ نیز 

بهبود می یابد.

البرز

قیمت خودرو و مســکن که دو هفته پیش از ســایت 
های خرید و فروش همچون »بامــا« و »دیوار« حذف 
شــده بود، به آگهی های خرید و فروش این سایت ها 

بازگشت.
بعد از آنکه قیمت های بی حســاب و کتاب خودرو در 
فضای مجازی و ســایت ها، به عنــوان یکی از متهمان 
بروز التهــاب در بازار خودروی کشــور معرفی شــد، 
دادســرای ناحیه 3۱ تهران حکم بر حذف قیمت های 
بازار خودرو و مسکن از این سایت های واسط داد و این 

حکم توسط پلیس فتا ابالغ شد.
در این زمینه، کارشناســان بازار خودرو معتقد بودند 
اعالم قیمت ها در سایت ها هرچند به شفافیت بیشتر 
می انجامد، اما همچون تیغ دولبه است که می تواند به 

ابزاری برای سوء استفاده دالالن تبدیل شود.
آنان می گفتند: در شرایط کنونی نتیجه ای جز افزایش 
استرس برای مردم به دنبال ندارد و برداشتن قیمت ها 
از فضای مجازی می تواند »آرامش روانی موقتی« برای 

مردم به ارمغان آورد.
از امروز اما، شــاهد بازگشت قیمت ها به این 
سایت ها هستیم؛ قیمت هایی که در مقایسه 
با هفته های گذشته تغییر آنچنانی نداشته و 
همچنان غیرمنطقی و بی حساب و کتاب به 

نظر می رسند.
در این زمینه، سعید موتمنی، رئیس اتحادیه 

صنف نمایشگاه داران و فروشــندگان خودرو تهران به 
ایرنا گفت: اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو این قیمت 

ها را قبول ندارد، زیرا نرخ ها باید در بازار تعیین شود.
وی بیان داشــت: آگهی های فروش خودرو و مســکن 

باید شناسنامه دار و قابل ردیابی باشد. 
به گفته این مقام صنفی، اتحادیه کســب و کارهای 
اینترنتی مقرر کرده قیمت های کارشناســی شده 
خودرو همه روزه از اتحادیه صنف نمایشــگاه داران 
و فروشــندگان خودرو تهران گرفته شــود، اما در 
این زمینه تاکنون مراجعــه ای به این اتحادیه انجام 

نشده است.
رئیــس اتحادیه صنــف نمایشــگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران تاکید کرد: در این 
زمینه باید هویت فــرد آگهی دهنده، اصالت 

آگهی و اصالت قیمت مشخص باشد. 
وی بیان داشــت: مطابق تبصره 3 ماده ۱۷ 
قانون نظــام صنفی، انتشــار هرگونه آگهی 
تبلیغاتی به هر طریق توســط صنف فاقد پروانه کسب 
معتبر ممنوع اســت و متخلف به جریمه نقدی محکوم 
می شــود؛ عالوه بر آن، تعزیرات حکومتــی و اتحادیه 
مربوطه نیز می تواند در صورت بروز مشــکل به بررسی 

سریع موضوع بپردازد. 
موتمنی تاکید کرد: سایت های آگهی دهنده اینترنتی 
خرید و فروش خودرو باید پیش از هر چیز طبق قانون 
کپی سند ماشین، آدرس، تلفن و مشخصات فروشنده 
را دریافت کنند و پــس از محرز شــدن اصالت آگهی 

نسبت به درج آن اقدام کنند. 

وی گفت: در برخی موارد دیده شــده فردی خودرویی 
را چندین میلیون تومان باالتر از قیمت کارخانه در این 
سایت ها قیمتگذاری کرده، اما پس از تماس مشخص 

شده خودرویی موجود نیست. 
موتمنی با ابراز رضایت از حــذف موقت نمایش قیمت 
در آگهی های خودرویی در این ســایت ها در روزهای 
گذشته، افزود: در چند روز اخیر التهاب و هیجان کاذب 
قیمت خودروها فروکش کــرده و قیمت ها روند نزولی 
به خود گرفتــه بود، به طوری که قیمــت پژو ۲۰۰۸ از 
۴۸۰ بــه 3۸۰ میلیون تومان، ســراتو از 3۸۰ به 3۲۰ 
میلیــون تومان، جــک S5 از 3۸۰ بــه 3۱۰ میلیون 
تومان، پژو ۲۰6 تیپ ۲ از ۱۱۰ بــه 9۵ میلیون تومان، 
پژو پــارس از ۱۱۸ به 9۷ میلیون تومــان، پراید ۱۱۱ 
از ۵۵ به ۵۰ میلیــون تومان، پرایــد ۱3۱ از ۵3 به ۵۰ 
میلیون تومان، ســاینا از 6۷ به 6۱ میلیون تومان، تیبا 
از ۵۸ به ۵۱ میلیون تومان و تیبا ۲ از 6۵ به ۵۷ میلیون 

تومان کاهش یافت. 

آنالین

خریدار  امروز همه طبقه های فروشــگاه 
ها و مغازه ها پر هســتند و همه چیز در امن 
و امان است، حداقل تا زمانی که اعالم شود 

قیمت یک جنس قرار است باال برود!
بازار مولــوی در واپســین روزهــای گرم 
اردیبهشــت، داغ نیســت! کســی بــاری 
نمی برد، کسبه پشــت دخلشان نشسته اند 
و چرتکه شــان را بی دلیــل بــاال و پاییــن 
می اندازند. هر از گاهی رهگذری ســراغی 
از قیمت های جدید می گیرد و اگر شــانس 
خیلی با پشــت دخل نشــین ها یار باشــد، 
مشتری کیسه کوچکی هم به وسع جیبش 
خرید می کند. راســته بنکداران مولوی که 
یک زمان برای خودش برو و بیایی داشــت، 
حاال در روزهــای ماه رمضــان گاهی یکی 
دو پرنده پر می زنــد. مغــازه داران از فرط 
بیکاری لبخند زدن و ژســت گرفتن برای 
دوربین ایرنا را به حســاب و کتاب نداشته 
ترجیح می دهند و حــاال گعده های دورهم 

نشینی شان رونق بیشتری گرفته است. 
اعداد کج و کوله دست نویس تابلوی حبوبات 
و روغن و رب و تن ماهــی از بی قیمت بودن 
آن هــا روایــت می کند، بی قیمتــی ای که 
مردم را هــم ســردرگم و بالتکلیف کرده و 
جهش های ناگهانی اعداد برایشان چندان 
اتفاق عجیبی در این آشــفته بازار به حساب 
نمی رود.نخود کیلویی ۱۱ هزار تومانی، لپه 
۱۲ هزار تومانی، عدس ۱۰ هــزار تومانی و 
لوبیا چیتی ۱۲ هزار تومانی در روزهایی که 
همه آن را با آش  و ســوپ های دم افطارش 
می شناسند چندان متقاضی ندارد. هرچند 
این ها هــم افزایش قیمت هزار تــا دو هزار 
تومانی را تجربه کرده اند امــا مردم از ترس 
کم شــدن نه تنها به بازار هجوم نیاورده اند 

که از گرانی آن چشم پوشی کرده اند. 
»هرچــی گرون میشــه مــردم بیشــتر 
می خــرن« ایــن را حمید اکبــری، یکی 
از عمده فروشــان مولــوی می گویــد که 
وضعیتــش چندان متفــاوت از خیلی های 
دیگر در این راسته نیست. او هم در روزهای 

اخیر تقالی مردم برای خرید بیشتر اقالمی 
که گران می شوند را به چشــم دیده، برای 
کاالهایــی همچــون رب گوجــه فرنگی، 
روغن و ماکارونی و حــاال دیگر در مغازه اش 
ماکارونی ای بــرای فروش نمانده اســت؛ 
حداقل تا زمانی کــه ماکارونی های جدید با 
قیمت های جدید به بازار برسند. اما وضعیت 

حبوبات متفاوت است... .
»حبوبات توی یکی دو ماه اخیر گرون شده 
و خرید مردم هم به نســبت کمتر شده، اما 
اقالمی مثل روغــن و برنج جــزو نیازهای 
روزمــره مردم هســت و به محــض اینکه 
اعالم می کنن قیمت  قراره بــره باال، مردم 
از ترسشــون ســریع میان جنس های بازار 
رو می خرن تا به ظن خودشــون سود کرده 
باشن! مثال کافیه حتی به صورت دروغ اعالم 
کنن قیمت روغن قراره بــره باال، اون موقع 
بیا و کیسه کیسه خریدهای روغن مردم رو 

ببین«
اما این همه ماکارونی و روغــن بازار پس از 

اعالم افزایش قیمت ناگهــان کجا می رود؟ 
بخشــی از آن ها از فروشــگاه به مغازه نقل 
مکان می کند! »ما اقالم رو به همون قیمتی 
که روش درج شــده از کارخونه می خریم و 
بنابرایــن مجبوریــم برای حداقل ســود، 
درصدی به قیمت درج شــده اضافه کنیم و 
بفروشیمش. اما فروشــگاه های زنجیره ای 
به همون قیمت درج شــده میفروشــن یا 
خیلی وقت ها تخفیف های ویــژه میذارن. 
وقتی ســر و صدای گرون شدن یه محصول 
بلند میشــه، خیلی از کســایی که میخوان 
از این وضعیت سوء اســتفاده کنن اقالم رو 
از فروشــگاه با قیمت کمتــر میخرن و به 
مغازه ها میفروشــن! اینجوری هم اونا سود 

می کنن و هم مغازه دار.«
بخش دیگری هم از کاالهای موجود در بازار 
که زمزمه گران شدنشان به گوش می رسد، 
از قفســه ها به انبارها نقل مــکان می کنند 
برای روز مبادا. یعنی برای روزی که بشــود 
همان ها را با قیمت بیشتری فروخت و سود 

بیشتری به جیب زد. و بخش دیگری هم در 
انبارهای مردم برای مصرف خانگی ذخیره 
می شــوند که در این مواقع باید به این مردم 
همیشه هوشــیار دســت مریزاد گفت که 
چند هــزار تومان از هم وطنانشــان جلوتر 

افتاده اند.

امان از دست دالل ها!
»امان از دســت دالل ها و واسطه ها« یکی 
دیگر از کســبه مولوی به ایرنــا می گوید: 
»تو بازار هیچی قیمت نــداره. ممکنه امروز 
این روغن رو بخریــم ۱۵ تومن و فردا قیمت 
بشــه ۲۰ تومن. کافیه من فروشنده از ترس 
اینکه قیمــت روغن پس فــردا باالتر بره، 
با هــم صنف هــای خودم توافــق کنم که 
این محصول رو از فردا گرون تر بفروشــیم. 
آدم های بی انصاف از این کارها زیاد میکنن 
و دســت یک نفر دو نفر هم نیست. همه به 

فکر سود بیشتر هستن«
او نه روغنی در بســاط دارد و نه ماکارونی و 

شکری. به گفته خودش حوصله ندارد برای 
چند هزار تومن باالتر با مردم سر و کله بزند و 
آن ها را مجاب به گران شدن محصول کند. 
وضعیت فروش حبوباتش هم تعریفی ندارد 
و می گوید که ســال های قبــل در این ایام 

حداقل دو برابر بیشتر فروش داشته است. 

همه چیز هست، فقط گران تر!
»همه چیز تو بازار هســت! فقــط با قیمت 
گرون تر« فروشنده ســوم که کارخانه دارها 
را در باال رفتن قیمــت بی تقصیر نمی داند، 
بــه ایرنا اینچنیــن می گویــد: »توی هیچ 
محصولی کمبود نیســت. همین ماکارونی  
هم کــه االن عــده ای جو میدن نیســت 
چند وقت دیگه پر میشــه تو بــازار. فقط با 
قیمت های جدیــد و گرون تر. مــردم هم 
چاره ای نــدارن، مجبورن بــا همون قیمت 

بخرن!«
در فروشگاه های زنجیره ای اما زندگی جور 
دیگری جریان دارد. درست در نیمه روز که 
انتظار می رود خلوت ترین زمان ممکن برای 
فروشگاه باشــد، مردم با چرخ های نیمه پر 
و البــه الی فروش ویژه هــای نــه چندان 

بی مناسبت جوالن می  دهند.
خبری از کســادی بازار در اینجا نیســت و 
شاید به همین دلیل است که فروشگاه های 
زنجیــره ای را زنجیــری بر دســت و پای 
مغازه دارهای خرد می دانند. یک طرف روی 
تابلوی فروش ویژه درج شده: رب ۸۰ گرمی 
۱96۵۰؛ در حالیکــه روی قوطــی رب هم 
همین قیمت درج شده اســت. اما نکته این 
فروش ویژه آنجاست که سری جدید همین 
رب ها قرار اســت با ۲۵ هزار تومــان به بازار 
بیاید و اینچنین می شــود که کل رب های 

فروشگاه  از یک قفسه فراتر نمی رود. 
اما خیالتان راحت؛ امــروز همه طبقه های 
فروشــگاه ها و مغازه ها پر هســتند و همه 
چیز در امن و امان اســت، حداقل تا زمانی 
که اعالم شــود قیمت یک جنس قرار است 

باال برود!

و و مسکن به سایت ها بازگشت قیمت خودر

تاخت و تاز اجاره بها در بازار واحدهای تجاری

از پاخور تا پس کوچه
خریدار  اماکن تجــاری و اداری برخالف 
امالک مســکونی از قانون رونق بازار پس از 
تعطیلی مــدارس پیروی نمــی کنند بلکه 
تجربه ثابت کرده در هر زمان از ســال بازار 

رهن و اجاره این گونه اماکن رونق دارد. 
رهن و اجاره اماکــن تجاری و بــه عبارت 
بهتر مغازه هــا رابطه مســتقیمی با محل 
قرارگیــری واحــد صنفی و بــه اصطالح 
»پاخور و میــزان تردد مشــتریان« مغازه 
دارد.البته در چند سال گذشته حتی مغازه 
هایی واقــع در کوچه و پس کوچــه ها نیز 
دچار جهش نرخ اجاره بها شده اند که بسیار 

عجیب است.
در مناطــق و محله هــای مختلف پایتخت 
نرخ رهــن و اجاره مغازه ها بســیار متفاوت 
اســت. به گفته برخی از مشــاوران امالک، 
در یک سال گذشــته همانند قیمت امالک 
بر میزان اجاره بهــای واحدهای صنفی نیز 
افزوده شده و این روزها مالکان ترجیح می دهند 
به جای مبالغ باال برای رهــن، میزان اجاره 
بها را افزایش دهند. این مســاله سبب شده 
تا بسیاری از مشتریان پس از مدت کوتاهی 
نتوانند از پس پرداخت اجــاره بها برآیند و 
در نتیجه دیده شــده که واحدهای صنفی 
خود را پس از چند ماه تعطیل کرده اند و به 

صاحب ملک نیز بدهکار شده اند. 
مســتاجران واحدهای تجاری و صنفی در 
ابتدا با امید فراوان نسبت به اجاره یک مغازه 
اقدام می کنند اما متاســفانه به دلیل نبود 

ه با  ا مشــتری برای اجناس خود در ادامه ر
نــع بســیاری مواجه  مشــکالت و موا
می شوند که علیرغم میل باطنی عطای کار 
را به لقای آن بخشــیده و مجبور به تعطیلی 
کار و پیشه خود می شوند وبه این ترتیب بر 

خیل بیکاران افزوده می شود. 
از نظر صاحبــان امالک تجــاری، دریافت 
اجاره های میلیونی طبیعی است زیرا هزینه های 
زندگی حداقل نســبت به یک ســال قبل، 
چند برابر شده اســت اما آن طرف ماجرا نیز 
مســتاجرانی قرار دارند که به دلیل کاهش 
توان اقتصادی مجموعه جامعه نمی توانند 
اجناس خود را فروخته و به سود دست یابند 
در نتیجه این چرخــه معلول هر روز بیش از 

پیش دچار مشکل می شود. 
کافی است ســری به بازار امالک به ویژه در 
بخش اجاره واحدهای تجــاری و مغازه ها 

بزنید تا متوجه عمق فاجعه شوید. 
موارد شگفتی آور بازار رهن و اجاره امالک 
تجاری تقریبا بسیار زیاد است به طوری که 
برای اجاره یک ملک تجــاری ۲۰۰ متری 
واقع در پاســداران، ودیعــه ۱۰۰ میلیون 
تومانی و ماهانه ۷۰ میلیون تومان اجاره بها 
تعیین شده اســت که این مبلغ در نوع خود 

گران محسوب می شود.
اگر خواهان اجاره یک کافی شــاپ با ۱۲۰ 
متر متراژ باشید می توانید در محدوده کن، 
آن را با پیش پرداخــت ۲۰ میلیون تومان 
اجاره کنید که البته مشــکل دقیقا در نرخ 

اجاره بهای این ملک اســت که مســتاجر 
بایــد ماهانه ۷ میلیون بپــردازد که با توجه 
به چند برابر شدن نرخ مواد اولیه، دستمزد 
کارگران و پرسنل، هزینه قبوض آب، برق، 
گاز و تلفن و … مبلغ بسیار باالیی محسوب 
می شود و مستاجر حداقل باید ماهانه بیش 
از ۴۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد تا از 

پس پرداخت اجاره ماهانه برآید. 
مورد جالب دیگر واگــذاری یک باب مغازه 
کافه بســتنی در محدوده شهرک فردوس 
اســت که مالک ودیعه ۲۰۰میلیون تومانی 
و ماهانــه 3۰میلیون تومــان را طلب کرده 
که رقم باالیی محســوب می شود. البته در 
توضیحات آمده اســت که این کافه بستنی 
فعال بــوده و روزانه  ۴ تــا ۷ میلیون تومان 

میزان دخل آن است.
بررســی ها نشــان می دهد که گویا اوضاع 
کافی شــاپ ها و بستی فروشــی ها بسیار 

خوب اســت زیرا برای  اجاره چنین امالک 
تجاری باید حسابی گشــاده دستی کرد و 

اجاره باال پرداخت. 
برای نمونه در شــرق تهران یک کافه بستی 
با ودیعــه ۱۰۰میلیــون تومــان و ماهانه 
۱۱میلیون تومان اجاره داده می شــود که 

برای یک مغازه 3۵ متری رقم باالیی است. 
همچنین یک مغازه پیتزا فروشــی در سه 
راه ضرابخانه با 3۲متر متــراژ با ۷۰میلیون 
ودیعه و ماهانه ۱۸میلیون تومان اجاره داده 

می شود. 
در میدان هروی نیــز مغازه 3۰ متری وجود 
دارد که مالک برای آن ودیعه ۲۵۰ میلیون 
تومانی و ماهانه ۵/۵ میلیــون تومان اجاره 
تعیین کرده اســت. در خیابان ولیعصر روبه 
روی پارک ملت نیز یــک مغازه ۵۰متری با 
ودیعه ۲۰۰ میلیون تومانــی و اجاره بهای 

توافقی آگهی شده است.  
در محــدوده سلســبیل به عنــوان یکی از 
خیابان های قدیمی و پرتــردد تهران یک 
مغــازه ۱3متری بــا ودیعــه 3۰ میلیون و 
ماهانه 3میلیون و ۲۰۰هــزار تومان اجاره 
داده می شــود که با توجه به میــزان تردد 

مشتریان رقم مناسبی است.
البتــه در پایتخت مــی تــوان واحدهای 
تجاری ارزان تری را نیز یافت که در مناطق 
و محالت جنوبی شــهر واقع شده اند. برای 
نمونه یک مغازه ۲۲متری در محدوده فالح 
با ۱۲میلیــون تومان ودیعــه و ماهانه یک 

میلیون تومان اجاره داده می شود. 
یکــی از نکات جالــب توجه در بــازار رهن 
و اجاره مغازه و امالک تجــاری، یک مغازه 
۵متری در محدوده میدان هفت حوض بود 
که مالک برای آن ودیعه 3۰ میلیون تومانی 
و اجــاره ۵/۱ میلیون تومانــی تعیین کرده 
بود که با توجه به متراژ مغــازه بعید به نظر 
می رسید که کسی بتواند به راحتی به سود 

مناسب در این مغازه دست یابد. 
با توجه به موارد ذکر شــده می توان گفت 
که وضعیت کاسبی در مشاغلی نظیر کافی 
شاپ و پیتزافروشی و به اصطالح خوراکی ها 
و … گویا از سایر مشــاغل بسیار بهتر است 
و مشتریان بیشتری در وضعیت رکود بازار 
دارند که مالکان درخواست اجاره بهای باال 

از مشتریان چنین امالکی می کنند. 
با این حال به اعتقاد مســتاجران واحدهای 
تجــاری در مــاه های گذشــته بــه دلیل 
مشــکالت اقتصادی اوضــاع کاری دچار 
بحران شده و مجبورند برای گذران زندگی 
و پرداخت اجــاره های بــاال، اجناس خود 
را با حداقل ســود به فروش برسانند که این 
مساله در خرید مجدد اجناس جدید آنها را 
با مشکل مواجه می سازد زیرا در فاصله بین 
دو خرید برای کامل کــردن اجناس ، چند 
درصد بر نــرخ های اولیه افزوده می شــود 
در حالی که بازار کشــش افزایش قیمت ها 
را ندارد و مشــتریان قادر بــه پرداخت پول 

بیشتر برای خرید نیستند.
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۳ پیشنهاد سایپا به خریداران برلیانس
در پی کاهش واردات قطعه و افزایش هزینه های تولید به دلیل جهش 
نرخ ارز، خودروی برلیانس هم به جمع خودروهایی پیوست که با پراید 

جایگزین می شوند.
شــرکت ســایپا با ارســال بخشــنامه ای به نمایندگی های فروش و 
مشــتریانی که خودروی برلیانس ثبت نام کرده انــد می توانند یکی از 
3 راهکار پیشنهاد شده را انتخاب کنند. زمان اجرای این پیشنهادها از 

ساعت ۱۴ فردا)چهارشنبه( تا ۱3 خردادماه است.
3 پیشنهاد شرکت سایپا به خریداران برلیانس از این قرار است: 

۱- انصــراف از خرید بــه ازای دریافت ۴۵ درصد ســود انصراف و یک 
دســتگاه خودروی پیش فــروش فوری بــا قیمت اردیبهشــت 9۸ 
)خودروهای جایگزین برای این دســته از مشــتریان به احتمال قوی 
ازگروه پراید X200 ،  X100 یا کوییک خواهد بود( الزم به ذکر اســت 
این خودرو قابلیت صلح داشــته و تنها در صورت پیش فروش انصرافی 

مشتری سند قطعی و قابل انتقال دریافت خواهد کرد.
۲- در پیشنهاد دوم مشتریان برلیانس می توانند با تبدیل مدل خودرو 
۲ دستگاه  خودروی جایگزین که احتماال از گروه پراید و کوییک خواهد 
بود بــه ازای هر یک دســتگاه برلیانس تحویل بگیرند. یکــی از این دو 
دستگاه خودروی جایگزین با قیمت سال گذشــته و دیگری به قیمت 
روز یعنی اردیبهشــت ماه 9۸ خواهد بود. زمان تحویل در این طرح 3۰ 

روزه، یک ماهه تا 3 ماهه است.
3- در پیشنهاد سوم نیز ســایپا برای جلب رضایت مشتریان برلیانس 
اعالم کرده اســت می تواندد با امضای الحاقیه قرارداد تا زمان دریافت 
خودروی ثبت نامی صبر کرده و طی این دوره ۲۷ درصد سود مشارکت 

دریافت کنند.

مرغ از نردبان قیمت پایین آمد
 در ماه های گذشــته بازار مرغ، روزهای بســیار ســختی را پشت سر 
گذاشت؛ افزایش چشمگیر قیمت ها که تا کیلویی ۱۸ تا ۱9 هزار تومان 

هم باال رفت، سبب نارضایتی بیشتر مصرف کنندگان شد. 
دولت نیز مانند سال ها و بحران های قبلی سعی کرد با توزیع مرغ های 
به اصطالح تنظیم بازاری از فشار بر مصرف کننده به ویژه اقشار ضعیف 
جامعه بکاهد که تقریبا در این راه موفــق نبود و بازار در مقابل این اقدام 
مقاومت می کرد. البته دولت از پای ننشســت و به کار خود ادامه داد و با 
تسهیل شــرایط برای مرغداران به تدریج زمینه های تولید ارزان تر به 

نسبت ماه های گذشته را فراهم آورد. 
نگاهی به قیمت ها در یک ماه اخیر نشان می دهد، نرخ های سیر نزولی 
یافته و مرغ زنده از کیلویی 939۲ تومــان در تاریخ ۲6 فروردین ماه به 
عنوان اوج قیمت ها در تاریخ ۲3 اردیبهشــت به پایین ترین میزان در 
ماه های اخیر یعنی به نرخ ۷3۴۲ تومان رســیده است که نشان دهنده 

کاهش چشمگیر قیمت مرغ زنده در مرغداری هاست. 
 البته به طــور میانگین قیمــت مرغ در اردیبهشــت ماه برابــر با رقم 
۸۱93 تومان بوده که در مقایســه با میانگین قیمــت فروردین ماه که 
عدد 9۲۱99 تومان بوده نشــان دهنده کاهش قیمت هاســت. البته 
در مقایســه با رقم 69۷6 تومان در 6ماه قبل هنــوز هم قیمت مرغ باال 
محسوب می شــود. اکنون میانگین کشــوری قیمت مرغ زنده برابر با 
مبلغ ۷33۷ تومان اســت. بررســی میانگین قیمت ها در بازار تهران 
نشــان می دهد حداقل قیمت مرغ زنده برابر با ۷۴۰۰ تومان و حداکثر 

۷۵۰۰ تومان و با میانگین ۷۴۵۰ تومان است . 
در استان کردســتان قیمت مرغ زنده به نســبت روزهای قبل افزایش 

یافته و اکنون با قیمت ۷۱۰۰ تومان به مشتریان عرضه می شود. 
همچنین در اســتان مرکزی نیز قیمت مرغ زنده افزایش داشــته و به 
66۰۰ تومان رسیده اســت.  در مقابل در استان های آذربایجان شرقی 
با نرخ ۷۲۰۰ تومان، آذربایجان غربی کیلویی ۷۷۰۰ تومان، ســمنان 
کیلویی 6۷۰۰ تومــان، اردبیل نیز کیلویی 69۰۰ تومان، خوزســتان 
کیلویی ۸هزار تومان، گلســتان هم کیلویی 66۰۰ تومان، خراســان 
جنوبی نیز کیلویی ۷۸۰۰ تومان و سیستان و بلوچستان هم به کیلویی 
9هزار تومان کاهش یافته است. تحت تاثیر این روند خوشبختانه قیمت 
مرغ کشتار در بازار نیز کاهش یافته و سبب شــده تا مرغ باردیگر با نرخ 

زیر ۱۰هزار و ۵۰۰تومان عرضه شود. 
البته در برخی استان ها و شــهرها مانند تهران نرخ مرغ به زیر ۱۰ هزار 
تومان رسیده است به طوری که براســاس نرخنامه جدید مرغ تازه که 
روز گذشته از سوی ســازمان مدیریت میادین شهرداری تهران منتشر 
شد، قیمت مرغ در میادین میوه و تره بار به زیر ۱۰ هزار تومان بازگشت.

در حال حاضر مــرغ کامل تازه با بســته بندی کیســه ای به قیمت هر 
کیلوگرم 9۷۰۰ تومان و با بسته بندی بشــقابی به قیمت هر کیلوگرم 

9۸۲۰ تومان در میادین میوه و تره بار عرضه می شود.
نگاهی به قیمت مرغ کشــتار در اســتان های مختلف نشان می دهد 
میانگین قیمت این ماده مهم غذایی در سبد خانوار در کشور برابر با نرخ 
کیلویی ۱۰هزار و ۴۰۱ تومان است که در مقایسه با تاریخ ۲۵فروردین 
حکایت از کاهش چشــمگیر حدود 3هزار تومانی قیمت ها دارد زیرا در 
این تاریخ که رکورد قیمت ها در ســال 9۸ محسوب می شود، هرکیلو 
مرغ قیمتی برابر با ۱۲هزار و ۸۴۴ تومان داشــته اســت که خوشبتانه 
در ادامه مسیر تا اواخر اردیبهشــت که اکنون در حال سپری کردن آن 
هستیم، هر کیلو مرغ به میانگین قیمت کیلویی ۱۰هزار و ۴۰۱ تومان 

رسیده است. 
 مرغ هم اکنــون در تهران حداقــل کیلویی ۱۰هــزار و ۱۰۰ تومان و 
حداکثر ۱۱هزار تومــان قیمت دارد که میانگین آن برابر اســت با نرخ 
۱۰هزار و ۵۰۰ تومان، در اســتان اردبیل هر کیلــو مرغ حداقل 9۵۰۰ 
تومان و حداکثر ۱۰ هزار تومان و با میانگین کیلویی 9۷۵۰ و اســتان 
کردســتان با حداقل قیمت 9۸۸۰ تومان، حداکثر ۱۰هزار و 3۸۰ و با 
میانگین قیمت ۱۰هزار و ۱3۰ تومان، استان مرکزی یا قیمت حداقل 
96۰۰ تومان و حداکثر ۱۰هزار و ۴۰۰ تومان و با میانگین نرخ ۱۰ هزار 

تومان شاهد افزایش قیمت مرغ نسبت به روزهای پیش هستیم. 
 در مقابل در اســتان های ســمنان با حداقل قیمــت 9۷۰۰ تومان و 
حداکثر نرخ ۱۰هزار و 3۰۰ تومان و با میانگین قیمت کیلویی ۱۰هزار 
تومان، خوزســتان با حداقل قیمــت کلیویی ۱۰هــزار و ۸۰۰ تومان، 
حداکثر نرخ کیلویی ۱۱هزار تومان و با میانگین کیلویی ۱۰هزار و 9۰۰ 
تومان، خراسان جنوبی با حداقل قیمت کیلویی ۱۰هزار و 6۵۰ تومان، 
حداکثر قیمــت کیلویی ۱۱هــزار و ۵۰۰ تومان و بــا میانگین قیمت 
کیلویی ۱۱هزار و ۷۵ تومان، لرستان با حداقل قیمت کیلویی ۱۱هزار 
و ۱۰۰ تومان، حداکثر قیمت ۱۱هزار و 3۰۰ تومان و با میانگین قیمت 
۱۱هزار و ۲۰۰ تومان شاهد شهروندان شاهد کاهش قیمت مرغ بوده اند. 
گفتنی اســت برخی از فعاالن بازار پیش بینی مــی کنند روند کاهش 
قیمت ها ادامه دار باشــد و به حتــم ادامه این روند مــی تواند منجر به 

کاهش هزینه های سبد خانوار در ماه مبارک رمضان شود. 

افزایش قیمت گوجه فرنگی در بازار
 رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و ســبزی از افزایش حدود ۱۰۰۰ تا 

۱۵۰۰ تومانی قیمت گوجه فرنگی در بازار خبر داد.
اســداهلل کارگر گفت: قیمت هــر کیلوگرم گوجه فرنگــی در بازار طی 

روزهای اخیر حدود ۱۰۰۰ تا ۱,۵۰۰ تومان افزایش داشته است.
 وی نرخ هــر کیلوگرم از این محصول را کیلویــی بین 3۵۰۰ تا 6,۰۰۰ 
تومان عنوان و اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم پیاز زرد نیز بین ۲۵۰۰ تا 

3,۷۰۰ تومان و پیاز شیری 3۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان است.
کارگر قیمت هرکیلوگرم هندوانه را نیز بیــن ۲۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان 

عنوان کرد.

تیمچه

رییس اتحادیه صنف نمایشــگاه داران گفت: کسانی 
که با قیمت های باال در یک ماه اخیر خودرو خریده اند 
در انتظــار زیان باشند.ســعید موتمنــی در گفتگو با 
خبرآنالین افزود: قیمت ها در بازار خودرو طی بیســت 
روز اخیر بســیار غیر منطقی باال رفته بود. بازار در حال 
تعدیل خود است از این رو بســیاری ازفعاالن بازار در 
انتظار تعدیل هســتند و معتقدند ریزش قیمت ها در 

این بازار به زودی آغاز می شود .
 وی با اشــاره بــه اینکه میــزان ریزش هــا و تحوالت 
قیمتی در بازار وابســته به نحوه عملکرد خودروسازان 
است،گفت: در شــرایط کنونی خرید و فروشی در کار 
نیست و در نتیجه اخباری که در خصوص  رشد قیمت 

ها منتشر می شود مبنای درستی ندارد.
او تاکید کرد: دیروز دعوتنامه های خودروی 
۲۰۰۸ ارسال شــد و ناگهان، تنها به واسطه 
ارســال این دعوتنامه ها ، قیمت این خودرو 
در بازار ۲3 میلیون تومان کاهش یافت، پس 
می بینیــم تحویل به موقــع خودروها اتفاقا 
سبب می شود بازار به تعادل برسد و قیمتها 

بی ضابطــه باال نــرود.او در توضیح ایــن مطلب ادامه 
داددر دوره افزایش شــدید قیمت ها ، ۲۰۰۸ حتی به 
قیمت ۴۸۰ میلیون تومان هم رسید اما در حال حاضر 
حدود 3۷۵ تا 3۸۰ میلیون تومان فروخته می شــود . 
این یعنی نوســان قیمت این خودرو در دوره ای کوتاه 

نزدیک به صد میلیون تومان بوده است.
وی با تاکید بر اینکه قیمت خودروها در حال 
حاضر افزایش چندانی ندارد،درباره نرخ های 
متعدد و متفاوت بازار گفت: برخی خودروها را 
با قیمت باال خریده اند و در حال حاضر مقابل 
قبول قیمت بازار مقاومت می کنند . به عنوان 
مثال می بینیم یک خودرو در یک نمایشــگاه 
۵ میلیون تومان باالتر از نمایشگاهی دیگر است و علت 
به قیمت خرید باز مــی گردد اما به نظر می رســد باید 
بپذیرند که این قیمــت ها غیر واقعی بــوده و بازار باید 
با قیمت های تازه کــه امکان خرید و فروش را داشــته 
باشــند، کار کند. به گفته وی بخش مهمی از قیمت ها 

در ۲۰ روز گذشــته تنها روی کاغذ باال رفت و معامله ای 
بر پایه آن صورت نگرفت.وی در جواب این پرســش که 
ایا قیمت پراید ۱۱۱ به ۵۷ میلیون تومان رســیده است 
یا خیر؟ گفت: این مدل پراید حتــی قیمت 6۰ میلیون 
تومان را هم دید اما در حال حاضر برخی قیمت ان را ۵۷ 
میلیون تومان اعالم می کنند در حالی که قیمت خرید و 
فروش این مدل خودرو ۵۴ میلیون و پانصد هزار تومان 
اســت.به گفته وی قیمت پراید ۱3۱ حدود ۵۲ میلیون 
تومان اســت که با قیمت ۵۰ میلیون تومان نیز خرید و 
فروش می شود. او قیمت پژو ۴۰۵ را ۸۴ میلیون تومان،  
ســمند ال ایکس را بین ۸۵ تا ۸6 میلیــون تومان و  پژو 

۲۰6 را   تا ۱۰3 میلیون تومان اعالم کرد.  

و خودر

هما همت خواه  کمبود شــکر در هفته 
های گذشــته در حالی بازار کشور را تحت 
تاثیر خود قرار داد که برخی کارشناســان 
علت آن را کاهش تولیــد، تاخیر در واردات، 
احتکار توسط ســودجویان، افزایش حجم 
ذخیره سازی صنایع وابسته به شکر و حتی 

صادرات آن بیان کردند.
با وجود روند افزایش قیمت شــکر در بازار، 
به نظر می رســد محتکران و ســودجویان 
تالش دارند با احتکار این ماده غذایی آن را 
به قیمت های گزاف به فروش برســانند تا از 

سودهای کالن تری برخوردار شوند.
کمیاب شدن یکباره شــکر گویای آن است 
که این مهم در بازار به شکل طبیعی بوجود 
نیامــده و ارتباط به کاهــش تولید داخلی و 
تاخیر در واردات ندارد، بلکه با وقوع ســیل و 
از بین رفتن بخشی از اراضی نیشکر، عده ای 
دالل و واســطه با احتکار، تالش در افزایش 
قیمت آن دارند به طوری که برخی مسئوالن 
امر هم برایــن باورند که کشــور در تامین 
شکر مشکلی ندارد و مقادیر زیادی از آن در 
انبارهای شرکت های تولید کننده و یا توسط 
عمده فروشان احتکار شــده و به بازار عرضه 
نمی شود.بررســی واحد های عمده فروشی 
در خیابان مولوی تا فروشگاه های زنجیره ای 
و خرده فروشی گویای کمبود شکر در سطح 
بازار اســت به نحوی که برخی فروشندگان 
گفتند، مدتی است که شــکر در بازار توزیع 
نمی شــود و در صورت عرضه، با قیمت های 

بیش از نرخ تنظیم بازاری است.
طبــق آخرین مصوبه ســتاد تنظیــم بازار 
که مربوط به ســال گذشته اســت، قیمت 
هرکیلوگــرم شــکر ســفید درب کارخانه 
3۰۰۰ تومان، شکر فله برای مصرف کننده 
3۴۰۰ تومــان ، شــکر بســته بندی 9۰۰ 
گرمی ۴۰۰۰ تومان و شــکر بســته بندی 
یک کیلوگرمی ۴۴۰۰ تومان تعیین شــده، 
اما در هفته های گذشــته قیمت شــکر در 
چندین مرحله افزایش یافت و به بیش از ۱۰ 
هزارتومان رســید که بیانگر افزایش قیمت 
بسیار فراتر از نرخ های مصوب سال گذشته 
است.بررسی بازار شــکر گویای آن است که 
بخشــی از افزایش قیمت این ماده غذایی، 
ناشی از هیجان های در سطح بازار است، اما 
شکر به دلیل کمبود در بازار به طالی سفید 
تبدیل شــده که یا موجود نیست، ویا عرضه 
کنندگان محدودی با قیمــت تنظیم بازار 
عمل می کنند و سایر فروشندگان احتمالی 
هم نــرخ هــای غیر واقعــی و گــزاف را به 

خریداران تحمیل می کنند.موضوع عرضه 
شکر در بعضی فروشــگاه های زنجیره ای با 
کارت ملی هم از رویدادهای دیگر است، اما 
تمامی فروشگاه های زنجیره ای موجودی 

شکرهای تنظیم بازاری در اختیار ندارند.
برخی مغازه ها هم در این آشفته بازار، شکر 
فله ای خرید قبــل خود را بــا قیمت ۱۰ تا 
۱۱ هزارتومان می فروشــند که تمام مدت 

مصرف کننده نهایی متضرر خرید است.
براساس آمارهای موجود نیاز کشور به شکر 
۲,۲ میلیون تن و نیــاز ماهانه ۱۸۰ هزارتن 
اســت که ســاالنه بخش عمده آن از محل 
تولید داخلی و بخشی از محل واردات با ارز 

رسمی ۴۲۰۰ تومانی تامین می شود.
آمارهای گمرک نشــان می دهد که بخشی 
از شکر وارداتی نیز ســاالنه صادر می شود، 
اما اکنون بنابر درخواســت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت صادرات شــکر ممنوع شده 
است.شــرایط بازار بیانگر آن است که عالوه 
بر شــرکت هــای تولید کننــده، تخلفاتی 
در شــبکه توزیع شــکر نیز وجود دارد و به 
تازگی 9۰ تن شــکر تنظیم بــازاری خارج 
از شبکه توزیع توقیف شــد و پرونده ۱۱9 
میلیارد تومانی ۲ شــرکت کشت و صنعت 
در خوزستان به جرم احتکار شکر در دست 

رسیدگی قرار دارد.
اکنون با توجه به نابســامانی بــازار ارزاق و 
کاالهای مورد نیــاز مردم، ضــرورت دارد 
دســتگاه های نظارتی با تشدید مجازات ها 

با این متخلفان برخورد کنند، تا برخی افراد 
ســودجو از این بازار بهره برداری نکنند که 

تاوانش را مصرف کنندگان بپردازند.
به تازگی یزدان ســیف مدیرعامل شرکت 
بازرگانی دولتی ایران ضمن تاکید بر اینکه 
به میزان کافی شــکر در انبارهای کشــور 
وجود دارد، از شرکت های تولیدی خواست 
تا شــکر را به بــازار عرضه کننــد و از مردم 
خواســت تا به اندازه نیازشان خرید کنند تا 

دست سودجویان از بازار قطع شود. 
کاوه زرگران، دبیرکل کانــون انجمن های 
صنایع غذایی ایران نیــز گفت: قیمت فعلی 
شــکر در بازار کاذب اســت و این موضوع 

ناشی از نامتعادل بودن عرضه و تقاضاست. 
عدالت نســب یکی از فروشــندگان سطح 
شهر گفت: اغلب شــرکت های بسته بندی 
شکر نمی فروشــند، از امروز برخی شرکتها 
اقدام به عرضه کرده انــد که یک کارتن ۱۲ 
عددی شــکر با قیمت هر بسته 9۰۰ گرمی 

۱۰ هزارو ۵۰۰ تومان فروخته می شود. 

احتکار صنایع شیرینی و شکالت 
بهمن دانایی، دبیر انجمــن صنفی صنایع 
قند و شــکر ایران در گفت و گو بــا ایرنا در 
ارتباط بــا علل کمبود شــکر در بازار گفت: 
کاهش عرضه شــکر و وقوع سیل فروردین 
ماه که موجب از بین رفتن بخش عمده ای از 
اراضی نیشــکر شد، صنایع وابســته به این 
محصول، همچون شــیرینی و شــکالت، 

نوشــیدنی ها و قنادی ها را برآن داشت که 
برای چندین مــاه ذخیره ســازی کنند تا 
مشکلی در تامین شــکر مورد نیاز نداشته 
باشند و برخی شــرکت ها نیز برای افزایش 
قیمت ایــن محصول، از عرضــه آن به بازار 
خودداری کنند. به گفته وی، صنایع ذخایر 
شــکر خود را از کارخانجات تولید کننده و 
سهمیه شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین 
کرده اند که ایــن امر می توانــد در کاهش 

عرضه این محصول به بازار موثر باشد. 
این فعــال صنفی تصریح کــرد: بخش عمده 
اراضی کشــت چغندر و نیشــکر کشــور و 9 
کارخانه فعال در بخش نیشکری در خوزستان 
قرار دارند و سال گذشته با پیش بینی ۱,۸ میلیون 
تن تولید شــکر، قرار بود یک میلیون تن آن 
از محل اراضی کشــت چغنــدر و ۸۰۰ تن از 
محل اراضی نیشکر تامین شود، اما در اواسط 
تابســتان به دلیل مشــکل کم آبــی و ایجاد 
سهمیه بندی در استان خوزستان حدود 3۰ 
درصد اراضی کشــت و صنعت نیشکر کشور 
به طور کامل خشــک شــد و از بین رفت. وی 
اظهارداشــت: بهره بــرداری از کارخانه های 
چغندر موجب شد تا 9۵۰ هزارتن شکر پیش 
بینی شده تامین شــود و برآورد شد که تولید 
شــکر از اراضی نیشــکر نیز به ۵۵۰ هزارتن 
برســد که تشــدید بارندگی ها و آب زیاد در 
اراضی، موجب تاخیر برداشت نیشکر تا اواخر 
بهمن ماه شــد. به گفته وی، بــه طور معمول 
کارخانه های چغندر از اواســط شــهریورماه 

هر ســال تولید را شــروع و تا دی و بهمن ماه 
فعالیت دارنــد و همچنیــن کارخانه های 
نیشــکر نیز از اواخر مهرماه و اوایــل آبان ماه 

شروع به تولید می کنند. 
دانایی تصریــح کرد: وقوع ســیل در اواخر 
اسفندماه و نیز در ابتدای سال 9۸ در استان 
خوزستان موجب شد که 3۰ هزار هکتار از 
مزارع نیشکر خسارت های هنگفتی داشته 
باشند و ۲ واحد کشــت و صنعت نیشکری 

دهخدا و سلمان فارسی زیرآب رفتند. 
وی افزود: این مســاله در حالــی رخ داد که 
طبق برنامه ریزی باید شکر مورد نیاز کشور 
تا خردادماه 9۸ از تلفیق دو بخش چغندر و 
نیشکر و بقیه نیاز تا برداشت چغندر جدید 

در شهریورماه از محل واردات تامین شود. 
دبیرانجمن مزبور گفــت: تاخیر در واردات 
موجب کمبود شــکر در بازار فعلی شد، زیرا 
در اواسط بهمن ماه شــکر چغندری تمام و 
انبارها خالی از شکر شــد، علت آن هم این 
بود که از شــهریور تا بهمن ماه بازار از شکر 
چغندر تامین شــد و شکر نیشــکری نیز به 

دلیل بارندگی ها پیوست آن به بازار نیامد. 
دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران 
گفت: شــرکت بازرگانی دولتی از بهمن ماه 
تاکنون شکر مورد نیاز کشور را از ذخایر خود 

تزریق کرد و هنوز هم در حال عرضه است. 
وی صادرات شــکر بــا ارز آزاد را اجحاف به 
منافع ملــی و مصرف کنندگان دانســت و 
افزود: طبق آمارهای موجود ســال گذشته 
برای تامین نیاز کشــور ۲۸۱ هزارتن از این 
ماده غذایی بــا ارز رســمی ۴۲۰۰ تومان 
تامین و به کشور وارد شد، که ۲۰۲ هزارتن 
آن مربــوط به دولــت بــوده و نزدیک ۸۰ 
هزارتن آن از بقیه واردات ســال 96، که در 

ابتدای سال 9۷ ترخیص شد.
سالهای گذشته به طور قطع دالالن در احتکار 
شکر نقش داشتند، اما سال گذشته چون شکر 
با حجم قابل توجهی در دستشان نبود بنابراین 
نمی توانســتند در بازار تاثیرگذار باشند.وی 
پیرامون صادرات بین ۵3 تا ۵۵ هزارتن شــکر 
توسط عده ای سودجو به عراق و آسیای میانه 
در ســال گذشــته اظهارداشــت: این اقدام با 
اعتراض انجمن صنفی صنایع قند و شکر روبرو 
شــد تا جایی که برای حفظ ذخایر و موجودی 
شکر در کشور خواستار ممنوعیت صادرات این 
ماده غذایی شــدیم، اما طبق آمار شهریورماه 
ســال گذشــته باردیگر 3۰ تــا ۴۰ هزارتن 
شکر از کشور خارج شــد که برخی مسئوالن 

اظهارکردند که این شکر ورود موقت بود. 

و خریدند منتظر زیان باشند کسانی که با قیمت های باال خودر

نرخ اجاره ۴0 درصد باال رفت؟

وصدای اجاره خانه در تهران رشد بی سر
خریدار  واســطه های ملکــی از افزایش 
۱۰ تــا ۴۰ درصدی نرخ های پیشــنهادی 
اجاره در اردیبهشــت ماه خبــر می دهند؛ 
گزارش های میدانی هم گویای آن است که 
عدم تناسب نرخ اجاره با درآمد مستاجرها، 
این اقشــار را اجبارا بــه اولویت های بعدی 
ســوق داده است. با نزدیک شــدن به فصل 
جابه جایی، قیمت های پیشنهادی در بازار 
اجاره روند صعودی به خود گرفته اســت. با 
این که کارشناســان می گوینــد توان مالی 
مســتأجران، پارامتر مهم تری نســبت به 
قیمت مســکن برای تعییــن میانگین نرخ 
اجاره بها محســوب می شــود، گزارش ها از 
رشــد نرخ اجاره حکایــت دارد. البته گفته 
می شــود مالکانی کــه آپارتمان های خود 
را کــه باالتر از نــرخ اجــاره مناطق عرضه 
می کننــد از شــانس پایینی بــرای یافتن 
مســتأجر برخوردارند و ممکن است فصل 
جابه جایی را از دســت بدهند. بر اســاس 
اظهــارات دفاتر امــالک به دنبال رشــد 
۱۰۰ درصــدی قیمت مســکن، از عید به 
بعد موجران ۱۰ تا ۴۰ درصــد اجاره ها را باال 
برده اند. یکــی از کارشناســان دفاتر امالک 
واقع در منطقه ۸ تهــران می گوید: نرخ اجاره 
در هفته های اخیر افزایش یافته و این التهاب 

در واحدهای نوساز محسوس تر است.

نقل مکان مستأجران به خانه های 
کوچک تر و قدیمی تر

گزارش هــای میدانــی نشــان می دهد به 
دلیل باال رفتن نــرخ اجاره، شــاهد نوعی 
تغییر رفتار در این بازار هســتیم؛ نقل مکان 
اجاره نشــین ها بــه خانه های متناســب با 
اســتطاعت مالی از فصل جابه جایی ســال 
قبل کلید خورد و بنا به گفته واســطه های 
ملکی، این روند امسال شــدت بیشتری به 
خود گرفته اســت. یک خانم جــوان که در 
منطقه ولنجک اجاره نشین است می گوید 
سال قبل ماهیانه ســه میلیون تومان اجاره 
پرداخت می کردم ولی امسال صاحب خانه 
گفتــه باید ماهی هشــت میلیــون تومان 
پرداخــت کنی، به همین دلیــل قصد دارم 
به منطقه ای که توان پرداخت داشته باشم 
نقل مکان کنم. مشاوران امالک می گویند 
موضوعاتی از این دســت را به طــور روزانه 
شاهد هســتند. حرکت به سمت خانه های 
کوچک تر، قدیمی تر و محله های ضعیف تر، 
مهم ترین ویژگی بازار اجــاره در هفته های 

اخیر است.

جهش اجاره در واحدهای لوکس
در هفته هــای اخیــر التهــاب اجاره بها در 
آپارتمان های لوکس، نوســاز و بزرگ متراژ 

شمال شــهر، بیشــتر از دیگر مناطق دیده 
می شــود. با این حال به دلیل عدم موفقیت 
بســیاری از مالکان در فــروش این واحدها 
پیش بینی می شود در فصل جابه جایی وارد 
بازار اجاره شــوند و ممکن اســت به تعادل 

قیمتی کمک کنند.

کوچ اجاره نشین ها به اطراف تهران
با این که اجاره بها نســبت به قیمت مسکن 
از رشــد کمتــری برخــوردار بــوده، اما 
رقم های کنونی هم با توان مالی بسیاری از 
مستأجران تناســب ندارد. از سال گذشته 
گزارش هایــی مبنــی بر مهاجرت اقشــار 
اجاره نشــین به شــهرهای اطــراف تهران 
شــنیده می شــد و پیش بینی کارشناسان 

این اســت امســال هم این روند ادامه پیدا 
کنــد. بر اســاس آمــار از ســال ۱39۰ تا 
۱39۵ استان های البرز، گیالن و مازندران 
بیشترین مهاجر را از تهران داشته اند؛ برخی 
به قصد خرید و برخی دیگــر به قصد اجاره. 
کرج، گرم دره، شــهریار، مــالرد، فردیس، 
اندیشــه، پردیس، پرند و هشتگرد مقاصد 

اجاره نشین ها عنوان می شود.

مسکن استیجاری همچنان در حد حرف
در بسیاری از کشــورهای توســعه یافته، 
تولید و عرضه مسکن استیجاری دولتی به 
عنوان یک راه حل بــرای کنترل بازار اجاره 

بها در دستور کار قرار دارد. 
در ایران نیز از ســال ۱39۲ طرح مســکن 
استیجاری در قالب مسکن اجتماعی مطرح 
شــده اما به دلیل عدم اختصــاص بودجه 
کافی، شــکلی عملیاتی به خــود نگرفت و 
می توان گفت بازار اجاره کماکان در اختیار 
بخش خصوصی قــرار دارد. ســاز و کار آن 
هم کاماًل سنتی و توســط مالکان مدیریت 

می شود.
در روزهای اخیر سیســتم بانکی بسته ای را 
در دستور کار خود قرار داده که طبق اعالم 
مدیرعامل بانک مســکن به هــر دو طرف 
عرضه و تقاضا در این بسته توجه شده است. 

رحیمی انارکی درباره گروه های اجاره نشین 
بیان کرده: با توجه به شرایط موجود و برای 
مدیریت اجــاره بهای پرداختی از ســوی 
مســتأجران، برای اولین بــار بانک عامل 
بخش مســکن در این حــوزه ورود پیدا و 

ابزارهای جدیدی تدوین کرد.

عوامل شش گانه اثرگذار بر نرخ اجاره بها
در شرایط طبیعی، قیمت مسکن مهم ترین 
عامل تعیین نرخ اجاره بها عنوان می شود. با 
این وجود بررســی ها نشان می دهد عواملی 
همچون کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، 
مقایســه بازده ســرمایه گذاری در بخش 
اجاره نسبت به فروش آپارتمان، نرخ تورم، 
نرخ بیکاری و توان خرید اقشار اجاره نشین 
در نوســانات بازار اجاره در ایران تأثیرگذار 
اســت. امســال با توجه به کاهش نرخ سود 
بانکــی، تمایل مالــکان بــه دریافت رهن 
کاهش یافته و بیشــتر ترجیح می دهند که 

اجاره ماهیانه بیشتری دریافت کنند.
 از ســوی دیگر به دلیل ایجاد تورم در کلیه 
ســطوح اقتصادی، توان مســتأجران برای 
پرداخت اجــاره بهــا پایین آمده اســت. 
کارشناســان معتقدند منحنی رشد اجاره 
بها با قدرت پرداخت اجاره نشین ها رابطه ی 

مستقیم دارد.
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۳ هزار بازرس صنفی بزودی فعال می شوند
 رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت:بزودی 
تمام بازرسینی که در بخش های دیگر مشــغول به کار هستند به بدنه 
صنعت، معدن و تجــارت باز گردانــده می شــوند و در مجموع 3هزار 

بازرس خواهیم داشت.
عباس تابش در نشست هم اندیشی رؤسای اتاق اصناف مراکز استان ها 
و مدیران بازرســی گفت: اگر در بحث بازرســی و ضرورت آن بخواهیم 
به قانون نظــام صنفی و تعزیــرات اکتفا کنیم، این قانــون از جامعیت 
و مانعیت افتاده اســت. ولی اینکه ما از حیثیت اصنــاف دفاع کنیم از 

جامعیت نیفتاده است.
وی افزود: امروز با گرانی مواجه هستیم که تاوان آن را اصناف می دهند. 
نباید حق کســانی که در اصناف زحمت می کشند، نادیده گرفته شود. 
کسانی که زحمت می کشند باید ثابت کنند که اگر گران می فروشند به 
این دلیل اســت که گران میخرند. باید خرید و فروش ها با فاکتور انجام 

شود تا این مورد اثبات شده و اطمینان مردم جلب شود.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عنوان کرد: 
اگر چند نفر در یک صنف گران فروشی کنند، این تخلف به تمام صنف 

تعمیم داده می شود.
تابش تصریح کرد: به زودی تمام بازرســینی کــه در بخش های دیگر 
مشــغول به کار هســتند به بدنه صنعت، معدن و تجــارت باز گردانده 

می شوند و در مجموع 3 هزار بازرس خواهیم داشت.
وی عنوان کرد: در دنیا ابزار کنترل بازار در دســت خودش است و فقط 

در ایران است که بخش های دیگر هم نظارت می کنند.

 تخفیف  فروشگاه شهروند روی ۲۱۰۰ قلم کاالی 
پر مصرف ماه رمضان

 معاون بازرگانی شرکت فروشــگاه های زنجیره ای شهروند گفت: خرما 
به عنوان یکی از ۲۱۰۰ قلم کاالی پر مصرف در مــاه مبارک رمضان با 

تخفیفات ۱۰ تا ۴۰ درصدی به شهروندان ارائه می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهروند، گیتی توانا در رابطه با برنامه 
شرکت شــهروند نســبت به گرانی های اخیر در جهت تعدیل قیمت 
کاالهای پر مصرف در ماه مبارک رمضان گفت: تالش می کنیم در این 
ماه با کاهش حاشیه ســود خود اقالم پر مصرف را با بیشترین تخفیفات 
عرضه کنیم تا شهروندان به ویژه اقشار کم درآمد نگرانی از بابت تأمین 

محصوالت مورد نیاز خود نداشته باشند.
وی افــزود: همچنین بــا پیش بینی ذخایــر الزم در شــرایطی که در 
تأمین کاال با مشــکل مواجه شــده اســت، بتوانیم محصــوالت مورد 
نیاز شــهروندان را به ســرعت جایگزین کنیم، ما در این شرایط تالش 
می کنیم ذخایر احتیاطی که از قبل تهیه کردیــم را جایگزین کنیم تا 
غرفه هایمان خالی از محصول نباشد، اولویت فروشگاه های شهروند در 
این شرایط عرضه کاالهای اساسی است به دلیل این که مردم ناگزیر به 

خرید مایحتاج اولیه خود هستند.
معاون بازرگانی شرکت شــهروند در ادامه افزود: دولت تا جایی که در 
توانش باشــد تالش می کند قیمت ها را در ســطح معقولی نگه دارد اما 
از جایی به بعد ناگزیر بــه افزایش قیمت می شــود، دلیل عمده برخی 
محصوالت ضروری درکشــورمی تواند همین نوســان شدید قیمت ها 
باشد، تولید کننده ای که با افزایش قیمت مواد اولیه تولید مواجه شده 
و از سویی اجازه افزایش قیمت را ندارد اگر کاال را با همان قیمت عرضه 
کند طبیعتاً امکان جایگزینی ســرمایه اش وجود ندارد و متحمل زیان 
می شود، بنابراین ترجیح می دهد زمانی که شــرایط بازار متعادل شد 

محصول خود را به بازار عرضه کند.
وی در رابطه با افزایش قیمت ماکارونی در روزهای اخیر یادآور شــد: با 
توجه به شرایط خاص اقتصادی که در کشــور حاکم است و سفره های 
خرید مردم کوچک تر شــده است، بخشــی از افزایش قیمت ها به این 
دلیل اســت که عالوه بر کاالهای وارداتی مواد اولیه برخی از کاالهای 
تولید داخل نیز به گونه ای با بازار بین الملل در ارتباط اســت، به عنوان 
مثال گندم به عنوان یکی از مواد اولیه ماکارونی از خارج وارد می شــود 
یا اگر در داخل کشور تولید می شود قیمت آن متناسب با نرخ ارز تغییر 
می کند بنابراین با توجه به تغییر قیمت گندم بهای تمام شده ماکارونی 
نیز افزایش می یابد ولی شرکت شــهروند به دنبال راهکاری است تا این 

تنش ها تأثیر کمتری بر روی اقشار آسیب پذیر جامعه بگذارد.
توانا در خصوص تخفیفات این فروشــگاه در ماه رمضان اظهار داشت: 
۲۱۰۰ قلم کاالی مصرفی را در این ایام با تخفیفاتویژه ای به مشــتریان 
ارائه می کنیم و سعی می کنیم تا پایان ماه مبارک رمضان، تخفیفات به 
اجناس بیشتری تعلق بگیرد، همچنین تالش می کنیم دایره تخفیفات 
خود را از لحاظ تعداد اجنــاس و درصد تخفیف افزایش دهیم، به عنوان 
مثال خرما به عنوان یکی از اقالم پرمصرف در این ماه از ۱۰ تا ۴۰ درصد 
تخفیف ارائه می شود، که تنها ۸ نوع از خرما با تخفیفات ۴۰ درصدی در 

این فروشگاه عرضه می شود.
وی در خصوص فعالیت شــبانه روزی شعب شــهروند در ماه رمضان 
تصریح کرد: عالوه بر دو شــعبه بیهقی و بوســتان که در تمام ایام سال 
شــبانه روز آماده خدمت رســانی به شهروندان اســت، در ماه رمضان 
ساعات کار ســه شــعب دیگر خود را به ۲۴ ســاعته افزایش دادیم تا 
مشــتریان در فاصله افطار تا ســحر بتواننــد عالوه بر گشــت و گذار 

خریدهای خود را انجام دهند.
معاون بازرگانی شــرکت شــهروند در پایان گفت: با توجه به شــرایط 
اقتصادی جامعه رویکرد مدیریت جدید شهروند ارائهتخفیفات بیشتر 
به شهروندان از طریق کاهش سود خود و افزایش فروش بوده است، که 

از سود خود در جهت منافع مشتریان صرف نظر کرده است.

توزیع سیستمی الستیک از خرداد
 طرح توزیع سیســتمی الستیک خودروی ســنگین طی هفته جاری 
بصورت آزمایشــی در استان قزوین پیاده ســازی و از ماه آینده وارد فاز 

نهایی شده و سپس در تمامی استان های کشور اجرا می شود.
در حال حاضــر واردات تایر ســنگین و همچنین واردات مــواد اولیه 
جهت تولید ایــن محصول در داخل کشــور، با اســتفاده از ارز دولتی 
۴۲۰۰ تومانی در حال انجام اســت، بنابراین برای جلوگیری از توزیع 
نامناسب و ورود دالالن به این بازار و همچنین مقابله با قاچاق صادراتی 
این محصول، فرآیند توزیع باید کاماًل شــفاف و تحت کنترل نهادهای 
نظارتی باشد.در سال گذشــته رانندگان ناوگان سنگین با مشکالتی از 
جمله عدم تأمین الســتیک روبه رو بودند. علی رغم واردات قابل توجه 
تایر سنگین، متأســفانه عدم شــفافیت در توزیع این محصول موجب 
نارضایتی گســترده در میان رانندگان و بــروز اعتراضات متعددی در 

میان این صنف در سال گذشته شد.
در همین راســتا یک مقام مســئول در گفتگو با مهر گفــت: طرحی با 
همــکاری وزارت صنعت، معدن و تجــارت، وزارت راه و شهرســازی 
و وزارت کشور در دســت اقدام اســت که در قالب این طرح، »سامانه 
جامع تجارت متعلق به وزارت صمت«، »سامانه توزیع الستیک متعلق 
به ســازمان راهداری« و »ســامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درون 
شهری و حومه متعلق به وزارت کشــور« به یکدیگر متصل می شود و به 
این ترتیب، زنجیره توزیع تایر سنگین از حلقه واردکننده-تولیدکننده 

تا حلقه مصرف کننده نهایی کاماًل شفاف خواهد شد.
وی اظهار داشــت: طی هفته جــاری، مرحله اول این طرح در اســتان 
قزوین به صورت آزمایشی رونمایی خواهد شد. در مرحله بعد، این طرح 
وارد فاز استقرار نهایی شده و در تمامی اســتان های کشور پیاده سازی 
می شود؛ به این ترتیب، تخصیص سهمیه به ناوگان بر اساس نیاز واقعی 

هر ناوگان و سایر اولویت های موجود صورت خواهد پذیرفت.

تیمچه

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه تصمیم گیری ها در دولت، رونــد طوالنی دارد، 
گفت: مدیریت یکپارچه بانک مرکزی در تخصیص ارز، 

نیاز به یک همه جانبه نگری دارد.
سعید باســتانی در برنامه تیتر امشــب اظهار داشت: 
مجموعه قوانیــن و مقــررات، فضای کســب و کار و 
استراتژی توســعه تولید در بخش های مختلف، باید به 

تولید کننده اطمینان خاطر بیشتری می دهد.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس افزود: برای 
رونق تولید باید به تصمیم سازی اهمیت داد که بر این 
اســاس، در کمیســیون های مجلس، نمایندگان اتاق 
تعاون و وزارت بازرگانی می توانند حضور داشته باشند؛ 
بنابراین حضور بخش خصوصی بیشــتر در اجرا مهم 
است و بر اســاس تصمیم دولت، اســتفاده از تشکل ها 

می تواند به تصمیم سازی برای رونق تولید کمک کند.
باستانی در ادامه گفت: به دلیل سیستم دیوان ساالری 
در دولت، تصمیم گیری ها کند اســت و به موقع انجام 
نمی شــود؛ بنابراین نیاز به مکانیزم پیشــگیرانه برای 
نقش تشکل ها در تصمیم سازی داریم، تا تشکل ها در 
حوزه تصمیم گیری همراه با ســایر دستگاه ها از جمله 

وزارت کار، وزارت اقتصاد، صنعت و معدن و 
جهاد کشاورزی باشند.

وی افزود: الیحــه قانون مالیــات بر ارزش 
افزوده در مجلس در حال بررســی اســت تا 
ایرادات آن برطرف شــود؛ البته حلقه آخری 
که تدوین شــده و دولت مکلف به اجرا بوده، 

هنوز اجرایی نشده است.
باســتانی گفت: قوانینی کامل و قابل اجرا اســت که 
مشــکل اجرایی از طرف دولت برطرف شود و برای این 
کار الزم است که بخش خصوصی در جلسات سران قوا 

شرکت داشته باشد.
او افزود: مدیریــت یکپارچه بانک مرکزی در تخصیص 

ارز هم نیاز به یک همه جانبه نگری دارد.
همچنین بهرام شــکوری، رئیس کمیســیون صنایع 
و معادن اتاق بازرگانی گفت: در ســال رونق اقتصادی 
فعــال اقتصادی بایــد بتواند نقطه نظــرات خود را در 
مســائل اقتصادی بیان کنــد؛ ضمن اینکــه بیش از 
نقدینگی که فعالین اقتصادی نیــاز دارند به موقعیت 

و منزلت اجتماعی نیز احتیاج دارند.
شــکوری با بیان اینکه با ســامان دهی تولید تجارت 

رونــق می گیرد و بــا تغییر نــگاه و اهمیت 
دادن بــه تولید چرخ اقتصــاد به حرکت در 
می آید، افزود: در ســال رونــق تولید باید 
به اشــتغالزایی اهمیت داد و در جهت حل 
مشــکالت و رفع موانــع به تولیــد و فعال 

اقتصادی کمک کرد.
بخش خصوصی باوجود مشکالت و موانع باز 
تولید و صادرات را ادامه می دهد بنابراین هر سیاستی 

که جلوی تولید را بگیرد محکوم است.
شــکوری افزود: در شــرایط فعلی اقتصادی می توان 
با وضع قوانین به تولید کمک کرد. در شــرایط تحریم 
برای ثبت سفارش برخی شرکت ها حاضر به همکاری 
هســتند اما به دلیل اینکه در ثبت ســفارش اطالعات 
مشتری افشا می شــود می توان قوانین را تغییر داد تا 

شرایط برای تولید کنندگان تسهیل شود.
وی افزود: مجلس باید قوانینی وضع کند تا در ســایه 
قوانین تولید و اشــتغال رونق بگیرد بــه طور مثال 
قانون ارزش افزوده همچنان مشکل دارد و در رونق 
تولید بی تأثیر اســت. برای رونق تولید باید نقص ها 
در الزاماتی مثل نظام بانکــی، مالیاتی و قوانین مخل 

تولید اصالح شود.
رئیس کمیســیون صنایــع و معادن اتــاق بازرگانی 
گفت: با تغییر قانون مالیات بر ارزش افزوده بســیاری 
از مشکالت بخش خصوصی حل خواهد شد؛ بنابراین 
باید تمامی دســتگاه ها و فعالین اقتصــادی در رونق 

تولید باهم همکاری و کمک کنند.
فرشــاد مقیمی معاون امور صنایــع وزارت صمت هم 
گفت: واقعیت این است که ارتباط با بخش خصوصی و 
تشکل ها ارتباط نزدیکی است و در جلسات از همفکری 

اتاق و اصناف درباره تولید استفاده می شود.
مقیمی افزود: با تمام تشــکل ها نشست های تخصصی 
برگزار و از دیدگاه های بخش خصوصی در رونق تولید 

و سیاست گذاری ها استفاده می شود.
وی افزود: مجموعــه ای از قوانیــن در وزارت صمت با 
همکاری تشکل ها پیشــنهاد شد که با حضور سران قوا 
بررسی و برخی به تصویب هم رســیده است تا بتوانیم 

شرایط را برای رونق تولید مهیا کنیم.
معاون امور صنایــع وزارت صمت گفــت: درباره ثبت 
ســفارش نیز پیگیری ها در دســتور کار قــرار دارد و 

می توان سامانه ها را با محدود کردن ایمن تر کرد.

دیدگاه

هما همت خواه  زعفــران ایران که یکی 
از کاالهای منحصــر به فرد با پیشــینه دو 
هزار ساله اســت، به دلیل وجود مشکالت 
در ثبت جهانی و شرایط بازارهای صادراتی 
همچنان به نــام و کام کشــورهای دیگر از 
جمله اســپانیا، ایتالیا و افغانستان به فروش 

می رسد.
پیش از این زعفران ایران به شــکل فله ای 
به کشــورهایی همچون اســپانیا و ایتالیا 
صادر و از آنجا با بســته بندی این کشورها، 
به دیگر کشورها صادر می شــد؛ این اقدام 
به ضرر تولید کنندگان و تجــار ایرانی بود. 
در ســال های اخیر، با دراختیار گذاشــتن 
پیاز زعفران ایران به کشــور افغانستان، این 
کشــور به یکی از رقیبان ایــران در تولید و 

عرضه زعفران تبدیل شده است.
هر چنــد تولیــدات زعفــران در کشــور 
افغانســتان به دلیل شــرایط آب و هوایی 
درحد ناچیزی است اما این کشور در آینده 
می تواند در تولید ایــن محصول منحصر به 
فرد خطر بزرگی برای ایران بشمار آید. این 
امر نگرانی هایی را بــرای تولیدکنندگان و 
دســت اندرکاران این صنعــت ایجاد کرده 

است.
برخی کارشناســان براین باورنــد که هم 
اکنون ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران 
در دنیا به شــمار می رود و می تواند با ثبت 
جهانی این محصول اســتراتژیک مالکیت 

آن را برای خود حفظ کند. 
زعفران در ایران به ویژه در شهرســتان های 
قاینــات )روســتاهای فندخــت، بهناباد، 
اســتند، آبیز، اســپاد، اردکول(، فردوس، 
بشــرویه، ســرایان و بیرجند در اســتان 
خراســان جنوبی و شهرســتانهای تربت 
جام، تایباد، باخرز، تربــت حیدریه، گناباد، 
نیشابور و بجســتان، کاشــمر، خلیل آباد 
در اســتان خراســان رضوی و به تازگی در 
استان های فارس، کرمان، لرستان، قزوین، 
اردبیل و اســتان آذربایجان شــرقی کشت 

می شود.
گزارش ها حاکی از آن اســت کــه رقیبان 
جدیــدی از جملــه افغانســتان، یونــان، 
مراکش، ترکیــه و هند در زمینــه تولید و 
تجارت زعفران فعال شده اند؛ حتی چین با 
روش های گلخانه ای به تولید زعفران روی 

آورده  است. 

زعفران ایران در پیچ و خم جهانی شدن 
غالمرضا میری، نایب رئیس شــورای ملی 
زعفران ایــران در گفت و گو بــا ایرنا گفت: 
زعفران ایــران با وجود این کــه یک کاالی 
منحصر به فرد و اســتراتژیک به شمار می 
رود اما هنوز ثبت جهانی نشده است اما آنچه 
که از ســوی اتحادیه پس از گذشت سال ها 
اتفاق افتاده این اســت که زعفران ایران در 
پنج منطقه ایران از جمله خراســان رضوی 

و جنوبی به ثبت جغرافیایی رسیده است.
وی بــا بیــان اینکه بــه طور قطــع ثبت 
جغرافیایی برای چنین کاالی ارزشــمندی 
کافی نیســت و باید با وجود رقیبان زیادی 
که دارد به ثبت جهانی در لیســبون پرتغال 
برســد، گفت: در غیر این صورت امکان این 
وجود دارد که زعفران روزی به نام کشوری 

دیگری ثبت شود.
نایب رئیس شــورای ملی زعفــران ایران 
تصریح کرد: ثبت جهانی میراث یک کشور 
تنها توســط دولــت ها صورت مــی گیرد 
بنابراین انتظار مــی رود دولت درخصوص 
ثبت جهانــی ایــن کاالی مهــم تدابیری 
بیندیشــد زیرا اگر دیر بجنبیم این کاال نیز 
همانند برخی رشته های ورزشی ما توسط 
دیگر کشورها به ثبت جهانی خواهد رسید 

که این موضوع نگران کننده است.

وی گفت: طبق آمارها ســال گذشته حدود 
۴۰۰ تن زعفران در ســطح زیرکشت ۱۲3 
هزار هکتار از اراضی در سراسر کشور تولید 
شد و نزدیک ۲۵۲ تن از این محصول به ۴۷ 

کشور هدف در دنیا صادر شده است.
میری اضافه کرد: مصرف زعفران در کشور 
ما به گونه ای اســت که ســاالنه ۲۰ درصد 
مصرف خوراکی و ســوپرمارکتی داشته و 
مابقی صادر می شود. در دنیا نیز ۸۰ درصد 
این محصول به مصــارف صنعتی، دارویی ، 
صنایع آرایش و بهداشــتی ، رنگ ، صنعت 
غذایی و نوشیدنی ها، شــیرینی و شکالت 

می رسد.
به گفته نایب رئیس شــورای ملی زعفران 
ایران، ســرانه مصرف این محصول برای هر 

ایرانی یک گرم در سال است.
میری افزود: ایران به دلیل مشکالتی که در 
بحث صادرات دارد بخش عمده تولیداتش 
توســط کشــورهایی همچون افغانستان، 
اســپاینا، ایتالیــا و امارات متحــده عربی 
خریداری و صادر می شود اما این که اکنون 
افغانستان در بازارهای جهانی حرفی برای 
گفتن دارد؛ به دلیل این اســت که خودمان 
اجــازه این موضــوع را به آنهــا دادیم، زیرا 
بین ۸ تا ۱۰ سال گذشــته پیاز زعفران را با 
انگیزه این که افغان ها، پیاز زعفران به جای 

خشخاش بکارند، به این کشور دادیم.
وی افزود:حتی کارشناســانی برای کشت 
این محصــول به افغانســتان اعزام شــده 
اند و این بدان معناســت که مــا محصول 
اســتراتژیک کشــور خودمان را در اختیار 

افغانستان قرار دادیم.
نایب رئیس شــورای ملی زعفــران ایران با 
بیان اینکه هر ساله بخش قابل توجهی پیاز 
زعفران به افغانســتان قاچاق می شود و به 
همین دلیل آنها هر ســال کشت زعفران را 
افزایش می دهند، گفت: اکنون کشورهایی 
افغانســتان را از لحاظ سیاســی، اقتصادی 
و اســتراتژیک حمایت می کننــد تا برای 
خودشــان )به غیر از ایــران( تامین کننده 
دومی داشــته باشــند بدان معنــا که تنها 
تامین کننده زعفران در دنیا ایران نباشد، تا 

از این اتفاق آن ها سود الزم را ببرند.
وی گفــت: با اهدا پیــاز زعفــران به دولت 
افغانستان در سال های اخیر، اکنون در ۱6 
ایالت این کشور، کشــت زعفران انجام 

می شود.
نایب رئیس شــورای ملی زعفــران ایران 
ادامه داد: در گذشــته تصور ما از افغانستان 
یک کشــور تریاک خیز بود امــا اکنون به 
یک کشــور زعفران خیز تبدیل شده است 
به طوری که سال گذشــته زعفرانی که ما 
به آنها هدیه داده بودیــم، بهترین زعفران 

جهان در برلین آلمان معرفی شد.
میری اظهارداشت: ثبت جهانی زعفران باید 
در معاهده لیســبون پرتغال ثبت شود زیرا 
اگر محصولی به نام کشور دیگری ثبت شود 
و کد جی آی دریافت کنــد برای صادراتش 
بایــد دیگر کشــورها به آن حق لیســانس 
پرداخت کنند.وی براین باور اســت که اگر 
ما حرکتی انجام ندهیم، زعفــران ایران به 
نام افغانستان ثبت می شــود و باید ما برای 

صادرات حق لیسانس بپردازیم.
نایب رئیس شــورای ملی زعفــران ایران 
با اشــاره به اینکه اکنــون تجــار ایرانی با 
محدودیت هایــی در بخش صــادرات در 
بازار جهانی مواجه هســتند که باعث شده 
خودمان محصول اســتراتژیک مــان را دو 
دستی به کشــور افغانســتان صادر کنیم، 
گفت: تاجر ایرانی اکنون نمی تواند زعفران 
را به عربستان سعودی ، آمریکا ، چین و هند 
صادر کند بنابرایــن ناچار اســت زعفران 
تولیدی خود را به تاجر افغانی بفروشــد تا 

آنها زعفران ما را صادر کنند.
وی برایــن باور اســت که اگــر محدودیت 
صادرات نداشته باشیم، چنین مسائلی رخ 
نمی دهد زیرا اکنون زعفــران صادر کننده 
ایرانی توسط افغان ها و به اسم زعفران افغان 
به دنیا می فروخته می شود و ما چاره ای جز 

پذیرش این موضوع نداریم.
میری با اشــاره به اینکه این موضوع به نفع 
زعفران و منافع ملی کشور نیست و با ادامه 
این روند بازارهــای صادراتی مان در جهان 
را از دســت خواهیم داد، گفت: با این وجود 
تا به حال هیچ اقدامی از ســوی دولتمردان 
صــورت نگرفتــه و این درحالی اســت که 
درحالــی کــه آن هــا حداقل مــی توانند 
محدودیت های صادراتی را بردارند تا تجار 
ایرانی خود به صــادرات این محصول با نام و 

برند ایران اقدام کنند.
میــری اظهارداشــت: طبق گــزارش ها 
افغانستان هفت تا ۱۲ تن محصول زعفران 
در سطح زیرکشــتی به میزان هشت هزار 
هکتار تولید دارد و در سال های اخیر به یکی 
از تولید کنندگان زعفران تبدیل شده است.

وی درخصوص قیمــت زعفران ایران گفت: 
درحال حاضر قیمت هــر کیلوگرم زعفران 
ایران در داخل کشور از کشاورزان خریداری 
می شود بین ۷,۵ تا ۱3 میلیون تومان است. 
نایب رئیس شــورای ملی زعفــران ایران 
تصریح کرد: حــال قیمت زعفــران ایران 
در بازارهای جهانی بیــن ۵۰۰ تا هزار دالر 

است. 
نایب رئیس شــورای ملی زعفــران ایران 
درباره بســته بندی زعفــران گفت: برخی 
مدعی هســتند که مشــکل زعفران ایران 

در بازارهای جهانی بســته بندی آن است، 
درحالی کــه اینگونه نیســت؛ زیــرا طی 
ســالهای اخیر بســته بندی های زعفران 
ایران به مراتب شــیکتر و متنوع تر از دیگر 

کشورهای صادر کننده این محصول است .
وی ادامه داد: بــه طور مثال بســته بندی 
زعفران ایرانی در مقایســه با بســته بندی 
زعفران اســپانیا و ایتالیا ، شــیک تر متنوع 
تر است و بسته بندی اســپانیا مربوط به ۲۰ 
سال پیش اســت که هنوز به همان شکل و 

شمایل محصول خود را می فروشند.
میری یادآور شــد: شــرکت ها و واحد 
بســته بندی و صادرات ایــران برای یک 
واحد از یک گرم تا یک مثقال و کیلوگرم، ده ها 
بسته بندی شیک و متنوع دارد و معضل ما 

بسته بندی محصول نیست.
به گفتــه وی، اکنون ظرفیت بســته بندی 
اتحادیه صادرکنندگان ما هزار تن در ســال 
است؛ در حالی که ما ۴۰۰ تن تولید زعفران 

در سال داریم.
میــری درباره زعفــران فلــه ای نیز گفت: 
زعفرانی کــه حتی به افغانســتان صادر 
می شود از مبادی قانونی با شناسه، بارکد، 
برند و بســته بندی انجام می شــود اما 
بســته بندی های مــا بــزرگ و کیلویی 
است؛ زیرا ما کمتر از بســته بندی کیلویی 
نمی توانیم صادر کنیم.وی در تشریح علت 
صــادرات کیلویی زعفران، گفــت: زعفران 
کیلویی بــه مصارف صنعتی می رســد؛ به 
دلیل این که به صرفه نیست زعفران با حجم 
پایین از ما خریداری نمی شود. به طور مثال 
تفاوت قیمت زعفران با حجــم پایین و باال 
کیلویی ۱۰۰ تا 3۰۰ دالر )به دلیل هزینه های 
حمل و نقل( گران تر است.میری با بیان این 
 که حداکثر صادرات زعفران در بسته بندی های

 یک کیلوگرمی است اضافه کرد: از ما بسته های 
بزرگ زعفــران خریداری می کننــد و ما نیز 
ادویه و قهوه را در بســته بندی های بزرگ 

خریداری و وارد می کنیم.
رئیس اتحادیــه صادرکننــدگان زعفران 
ایران براین باور اســت کــه همانند قاچاق 
مواد مخدر نمی توان از خروج پیاز زعفران از 
کشور نیز ممانعت کرد اما اگر محدودیت های 
صادراتی حذف شود؛ به طور حتم از قاچاق 

این محصول جلوگیری می شود.
میری اظهارداشــت: اکنــون نزدیک یک 
سال اســت که به دلیل تشــدید تحریم ها 
علیه ایران، صادر کننــدگان زعفران دچار 
محدودیت های صادراتی شــده اند؛ به طور 
مثال اگر ما بخواهیم زعفــران صادر کنیم 
باید پیمان ســپاری کنیــم و ارز حاصل از 
صادرات را بــه کشــور بازگردانیم درحالی 
که این امر با توجــه به شــرایط تحریم ها 

و مشــکالت در نقل و انتقال پــول ممکن 
نیســت.وی تصریح کرد: به طور حتم ما به 
دنبال آن هســتیم که همانند گذشته ارز را 
به کشور خودمان بیاوریم اما امکانش وجود 
ندارد زیرا خود دولت نیز نمی تواند ارز وارد 
کند و این درحالی اســت که دولت برای ما 
شرایط صادرات در قبال واردات را پیشنهاد 
داده اســت تا از معافیت مالیاتــی و جوایز 
صادراتی بهره مند شویم اما باید بگوییم که 
ما وارد کننده نیســتیم و تخصصی در این 

کار نداریم.
وی از دولت خواســت تا راهــکار جدیدی 
بــرای ورود ارز تجار زعفران ایجــاد کند تا 
مجبور نباشند زعفران ایران را به ثمن بخت 

به افغانستان بفروشند.
نایب رئیس شــورای ملی زعفــران ایران با 
بیان اینکه برای محمولــه واردات حداکثر 
برگشــت پــول 6 ماه اســت، گفــت: پول 
زعفرانی که صادر می شــود باید ۱۵ تا ۲۰ 
روزه به دســت تاجر برســد تا بخش های 

بعدی صادرات را آماده و ارسال کنند.
میری با اشاره به اینکه پول حاصل از فروش 
صادرات انقدر از این کشــور به آن کشــور 
انتقال پیدا می کند که مقدار قابل توجه آن 
به عنوان کارمزد کسر می شود و این به نفع 
تجار نیست، پیشــنهاد داد: دولت جایی را 
مشخص کند تا کارت واردکننده کاال در آن 
جا صادر شود و آن شخص ارز را در هر جای 
دنیا بگیرد و با ارز حاصل از صادرات زعفران 
کاال وارد کند؛ ســپس پول صادرکننده در 

داخل کشور داده شود. 
وی اضافه کرد: اگــر این اتفــاق بیفتد که 
مــا زعفرانمــان را بــا کارت بازرگانی یک 
واردکننده صادر کنیــم و آن ارز در اختیار 
واردکننده قرار بدهیــم و واردکننده پول ما 

را به تومان بدهد، استقبال می کنیم.
میری خواســتار برداشــتن محدودیتهای 
صادراتی و ارایه راهکارهای صادرات زعفران 
از سوی دولت شــد تا این مشکل قبل از این 
که بازارهای صادراتی ایران از دســت برود، 

برطرف شود.

تولید زعفران افغانستان ناچیز است
حسین زینلی، مجری طرح گیاهان دارویی 
کشور در وزارت جهاد کشــاورزی در گفت 
و گو با ایرنا در زمینه ثبــت جهانی زعفران 
گفت: کشــوری می تواند ثبــت ژنتیکی و 
جهانی یک محصول را انجــام بدهد که 6۰ 
تا ۷۰ درصد تولید آن محصول مربوط به آن 

کشور باشد.
وی اظهارداشــت: درحال حاضــر زعفران 
ایران در نظــام زراعت زعفــران مبتنی بر 
قنات در جی.اس »GIAHS«در ســازمان 
خواروبار کشــاورزی ملل متحد )فائو( ثبت 
جهانی شده اســت و بنابراین ما نگرانی در 
ایــن خصــوص نداریم و هر کشــوری 
نمی تواند محصولــی را که تولید می کند 

به ثبت جهانی به نام خود برساند.
زینلی علت صادرات زعفران ایران توســط 
افغانســتان را تعرفه ترجیحی توســط این 
کشور دانست و گفت: تعدادی از ایرانیان در 
کشورهای مختلف شــرکت دارند و تجارت 
می کنند؛ در واقع با ایــن روش تحریم ها را 
دور می زنند در این شــرایط ما تجارتمان را 
انجام می دهیم اما کاال با نام و برند کشــور 

ثالث صادر می شود.
مجری طرح گیاهان دارویی کشــور افزود: 
در ســال 9۷ بیش از 3۷6 تــن زعفران در 
ســطح ۱۰۸ هــزار هکتار در اســتان های 
کشــور تولید شد و براســاس آمار ۱۱ ماهه 
بیش از ۲۵۰ تن محصــول زعفران به ارزش 
3۱9 میلیون دالر به ۴۷ کشــور دنیا صادر 

شده است. 

وط مدیریت یکپارچه در تخصیص ارز شر
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 کارآفرینی مددجوی کمیته امداد البرز
 برای ۳۵ نفر

 بانوی مددجوی تحت حمایت کمیته امــداد البرز با حمایت این نهاد و 
راه اندازی کارگاه بسته بندی سبزی  برای 3۵ نیازمند جویای کار شغل 

ایجاد کرده است.
مددجوی البرزی با اشــاره به اینکه از سال ۱39۰ تحت حمایت کمیته 
امداد قرارگرفته اســت گفت: من متولد ۱36۱ هستم ۱۸ ساله بودم که 
ازدواج کردم و پس از دو سال صاحب فرزند شدم ولی متأسفانه به دلیل 
بی مسئولیتی همســرم زندگی مشترک ما به شکســت رسید و ناگزیر 
مخارج زندگی را با حمایت کمیته امداد و کارکردن در کارگاه ســبزی 

خردکنی تأمین می کردم.
وی افزود: پس از ۱۴ سال کارکردن در کارگاه سبزی خردکنی تصمیم 
گرفتم بــا تجربیاتی که از این کار به دســت آوردم به صورت مســتقل 
کارگاهــی را راه انــدازی کنم و عــده ای از زنان سرپرســت خانوار که 
شرایطی مشابه من دارند را صاحب شغل و درآمد کنم. بنابراین موضوع 
را با واحد اشــتغال کمیته امداد درمیان گذاشــتم و آن ها نیز استقبال 
کردند. ابتدا مذاکراتی با صاحب کارم انجام دادم و بخشــی از لوازم کار 
را از او گرفتــم و بخش دیگر را با مبلغ ســی میلیون تومان تســهیالت 
قرض الحســنه کمیته امداد خریداری کردم. سپس یک مکان سیصد 
مترمربعی با ودیعــه پنج میلیون تومان و اجــاره ماهیانه یک میلیون و 

۸۰۰ هزارتومان را در اختیار گرفتم و کارم را شروع کردم.
بانوی کارآفرین البرزی با اشــاره به اینکــه در کارگاه او روزانه بین دو 
تا چهار تن ســبزی، پاک، شست وشو و بســته بندی می شود ادامه داد: 
هم اکنون با توســعه کار، ضمن خودکفایی و خروج از چرخه حمایتی 
کمیته امداد بدهی های اولیه راه اندازی کارگاه را پرداخت کرده ام و 3۵ 
نفر آقا و خانم در بخش حمل ونقل، نگهبانی، شست وشــو و بسته بندی 
سبزی که برخی از آن ها زنان سرپرست خانوار مددجوی کمیته امداد 

هستند نیز مشغول به کارند.

ماه رمضان در البرز کنسرت نداریم
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی البرز گفت: در ماه رمضان کنسرتی 

در استان برگزار نمی شود.
ناصر مقدم اظهار کرد: در ماه رمضان هیچ کنســرتی در اســتان برگزار 
نمی شود ولی شــاهد برپایی جشن رمضان هســتیم که برنامه های آن 
با موســیقی همراه اســت.وی ادامه داد: برنامه های ماه مبارک رمضان 
صرفاً به جشــن رمضان محدود نیســت و در این ایام شــاهد برگزاری 
نشســت های تخصصی قرآنی، محافل انس با قرآن کریم، مســابقات 
قرآنی و … هســتیم.وی در بخش دیگــری از صحبت هــای خود به 
موضوع بیمه هنرمندان استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هزار و 

۲۰۰ نفر مشمول بیمه هنرمندان هستند.
این مسئول خاطر نشــان کرد: سال گذشــته تعداد 6۰  نفر بیمه شده 
جدید داشتیم و در ۴۵ روز از ســال جدید هم ۱۰ نفر بیمه  شده جدید 
داریم.مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان البرز افزود: نیمی از 

افرادی بیمه هنرمندان هستند تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند.
مقدم ابراز کرد: به جد پیگیر بیمه هنرمندان و اصحاب رسانه هستیم و 

امسال سهمیه کافی برای این امر وجود دارد.

۳ واحد صنعتی استان مرکزی در وضعیت بحرانی
معاون اقتصادی وزیر کشــور گفت: در حال حاضر ســه واحد صنعتی 
استان مرکزی با دو هزار نفر نیروی انسانی در وضع بحرانی قرار دارند که 

رسیدگی به مشکل آنها در دستور کار است.
بابک دین پرست در نشســت ستاد تســهیل و رفع موانع تولید استان 
مرکزی در ساوه، اظهار داشت: در اســتان مرکزی در سال گذشته یک 
هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تســهیالت به منظــور رونق تولید پرداخت 
شده که قابل توجه است.معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: این استان 
از استان هایی است که سال قبل کاهش نرخ بیکاری را داشته در حالی 
که در کشور نرخ بیکاری در سال گذشــته با افزایش یک دهم درصدی 
مواجه بوده است.دین پرست بیان کرد: استان مرکزی با سه هزار واحد 
صنعتی ظرفیت های بسیار مطلوبی در حوزه صنعت دارد و برای کشور 

حائز اهمیت است.
معــاون اقتصادی وزیر کشــور خاطر نشــان ســاخت: در حوزه 
ســرمایه گذاری خارجی، استان مرکزی سال گذشــته دو طرح را با 
سرمایه 9 میلیون یورو و اشــتغالزایی 9۰ نفر نهایی کرده که یکی از این 
طرح ها با اشــتغالزایی 3۰ نفر به بهره برداری رسیده و در مجموع سال 
گذشته شش صدم میلیون یورو ســرمایه خارجی به استان وارد شده 
است.وی تصریح کرد: در رابطه با عملکرد شــورای گفت و گوی دولت 
و بخش خصوصی، سال گذشته در کشــور ۲۷۰ جلسه برگزار شد که از 
این میزان 9 جلسه مربوط به اســتان مرکزی بوده و این استان در این 

زمینه رتبه پنجم کشور را از آن خود کرده است.
معاون اقتصادی وزیر کشور ادامه داد: بر مبنای ارزیابی انجام شده، هم 
اکنون در اســتان مرکزی ۸۱ واحد صنعتی دچار مشکل هستند که در 

این واحدها بیش از 9 هزار نفر شاغل هستند.
دین پرست ابراز داشت: همچنین ســه واحد صنعتی در این استان در 
شرایط بحرانی هســتند که دو هزار نفر در آنها اشتغال دارند و بررسی و 

رسیدگی به وضعیت آنها به منظور حل مشکل در دستور کار قرار دارد.
معاون اقتصادی وزیر کشــور اضافه کرد: تعیین تکلیف طرح های نیمه 
تمام صنعتی شستا یکی دیگر از اقداماتی است که رئیس جمهور بر آن 
تاکید ویژه دارد و در اســتان مرکزی نیز چهار مورد از این طرح ها وجود 

دارد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی گفت: همچنین در پایان سال گذشــته از رئیس جمهور خواستار 
گسترش اختیارات استانداران در رابطه با تســهیل و رفع موانع تولید 
شدیم و از استان ها انتظار می رود که در فرآیند پیگیری تسهیل و رونق 
تولید و معرفی خبرگان بانکی بــه بانک مرکزی، افرادی را معرفی کنند 

که یار و یاور این قانون باشند.

مشکالت بنگاه های آسیب دیده در سیل رفع شود
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تولید را 
تنها راه نجات کشور دانست و گفت: مشــکالت بنگاه های آسیب دیده 

در سیل باید رفع شود.
ابراهیم صادقی فر در جلســه شــورای هماهنگی تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان مازندران در ســالن اجتماعات اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی افزود: تولید تنها راه نجات کشــور است و باید برای رونق 
تولید تالش مضاعف شــود.وی گفت: در بخش سیل وظیفه تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی مشخص است و مدیریت برای رساندن به موقع کاال به 
دست مصرف کننده مهم است و در این مسیر اولویت ما گروه های هدف 
هستند زیرا باید بازگشت به زندگی و کار در مناطق سیل زده با مدیریت 

پس از بحران منسجم و یکپارچه اتفاق بیفتد.
این مســئول تصریح کرد: درگیری خانواده ها و بنگاه های آسیب دیده 
در ســیل باید رفع شــود و همه با عدد و ارقام در ایــن بخش و در بخش 
بازنشستگان آسیب دیده وارد عمل شویم.صادقی فر با اعالم اینکه بیش 
از ۸۰ درصد جامعه از گروه های هدف ماست؛ گفت: گروه های مختلفی 
از کارگران در ســیل اخیر آسیب دیدند و درخواســت داریم با آمار وارد 
شــویم.معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
افزود: باید مشکالت با عدد و ارقام مورد نیاز بررسی و اعالم شود و با توجه 
به اینکه ایران، ششمین کشور پرحادثه جهان است باید اتحاد بیشتری 
داشته باشیم و در کنار ساماندهی در ساختار باید با همدلی و تالش برای 

رفع مشکالت اقدام و با بسیج همه امکانات وارد شویم.

سرزمین

 مدیرعامل بانک عامل بخش مســکن گفت: کســانی 
که می خواهند ســرمایه گذاری کنند قیمت مسکن را 
مصنوعی افزایش می دهند و این باعث متضرر شــدن 

متقاضیان واقعی خرید مسکن می شود.
ابوالقاســم رحیمی انارکی درباره بســته جدید رونق 
بانک مسکن گفت: در سال گذشــته در حوزه مسکن 
شــاهد افزایش بیش از صد در صدی قیمت واحدهای 
مســکونی بودیم. بر طبق آخرین آمــار بانک مرکزی؛ 
متوســط هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 

بیش از ۱۱ میلیون تومان رسید.
وی افزود: افزایش قیمت واحدهای مسکونی باعث شد 
تا اقداماتی را که بانک مســکن در ۵ سال گذشته برای 
افزایش تسهیالت انجام داده بود، با مشکل روبرو کند. 
از اواخر سال گذشته برنامه فشرده ای را آغاز و اقدام به 
شناســایی نقاط ضعف برنامه های تأمین مالی مسکن 

کردیم.
رحیمی انارکی با بیان اینکه حوزه مسکن درونزا است 
و کمترین تأثیر را از تحریم ها می گیــرد تصریح کرد: 

مسکن با وابستگی بیش از ۱3۰ نوع صنعت 
از پیشران های اقتصاد کشــور است و باعث 

رونق تولید می شود.
وی خاطرنشــان کرد: برای افزایش تولید در 
بخش مســکن اقدام به تدوین بسته جدید 
کردیم در این بســته به هر دو بخش عرضه 
و تقاضا توجه شده اســت. با توجه به شرایط 

موجود و برای مدیریت اجاره بهای پرداختی از ســوی 
مستأجران، برای اولین بار بانک عامل بخش مسکن در 

این حوزه ورود پیدا و ابزارهای جدیدی تدوین کرد.
این مقام ارشد شبکه بانکی بیان کرد: عوامل تأثیرگذار 
در حوزه مســکن را شناسایی و در این بســته در نظر 
گرفتیم، امیدواریم مجوزها از ســوی ســازمان های 
ذی ربط مانند بانــک مرکزی و ســازمان بورس اوراق 
بهادار داده شود و شاهد اتفاقات خوبی در حوزه مسکن 

باشیم.
رحیمی انارکی ادامه داد: این بسته مرتبط با حوزه های 
مختلف است که بخشی از آن مربوط به اصالح قوانین 

و ضوابط اســت کــه باید دولت بــه مجلس 
شــورای اســالمی ارجاع دهد. سعی کردیم 
تمامی مقــررات را رعایت کنیم تا مشــکلی 
برای تصویب آن وجود نداشــته باشد. بسته 
در حال نهایی شــدن و اعالم بــه واحدهای 
ذی ربط از جمله وزارت امور اقتصاد و دارایی 

است.
مدیر عامل بانک عامل بخش مســکن بیان کرد: بیش 
از 9۲ درصد تأمین مالی کشــور در بانک ها و ۸ درصد 
در بازار سرمایه است. بر اســاس مطالعات تأمین مالی 
99 درصد بخش مســکن در حوزه بانکی و کمتر از یک 
درصد در بازار ســرمایه اســت که در این بسته سعی 
کردیم سهم بازار ســرمایه را افزایش دهیم. ابزارهای 
جدیدی را برای ورود بیشــتر بخش مســکن به بازار 
سرمایه فراهم کردیم که امیدوارم تا قبل از اتمام فصل 

بهار تکلیف بسته رونق مسکن مشخص شود.
وی با بیان اینکه ســفته بازی مهم ترین و اساسی ترین 
مشــکل در حوزه مسکن اســت، گفت: کســانی که 

می خواهند ســرمایه گذاری کنند قیمت مســکن را 
مصنوعی افزایش می دهند و این باعث متضرر شــدن 
متقاضیان واقعی خرید مســکن می شود. در این بسته 
پیش بینی کردیــم با توجه به توانایی اقســاط دهنده 

تسهیالت افزایش یابد.
رحیمی انارکی با بیــان اینکه ســامانه اعطای کارت 
اعتباری مصالح ســاختمان تا پایان تابســتان نهایی 
می شود، ادامه داد: در این بســته زنجیره تأمین مالی 
مصالح را به صورت سیاســت اعتباری در نظر گرفتیم 
که این موضــوع باعث کاهش 3۰ درصــد قیمت تمام 
شده مسکن می شود و دیگر بسیاری از سازندگان برای 
خرید مصالح ســاختمانی نیاز به دریافت تســهیالت 

بانکی با نرخ باال نخواهند داشت.
وی یادآور شــد: ما به معتبرترین عضــو چرخه تولید، 
تســهیالت را پرداخت می کنیم و باقی تولیدکنندگان 
نیز به اعتبار معتبرترین عضو تولید، تسهیالت دریافت 
می کنند و این باعث کاهش هزینه تأمین مالی خواهد 

شد که امید است در تابستان اجرایی شود.

مسکن

خریدار  پس از متشــکل شدن بازار پول 
و ســاماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بانک 
مرکزی متشکل کردن بازار ارز را در دستور 
کار خود قرار داده اســت. برهمین اســاس 
بزودی بــازار متشــکل ارزی کار خود را به 
عنوان یکــی از بخش های اصلــی این بازار 

آغاز می کند.
در ســال های اخیر بازار ارز آزاد ایران تحت 
تأثیر بازار و نرخ کشورهای منطقه از جمله 
امارات، عــراق و افغانســتان قرار داشــته 
است. این درحالی اســت که بازارساز )بانک 
مرکزی( با ابزاری کــه دراختیار دارد تالش 
کرده اســت تا این نقش آفرینی را به داخل 
مرزها بازگرداند.درکنار سامانه نیما که ارز 
حاصل از صادرات را بــه متقاضیان واردات 
می فروشــد، یکــی از مهم ترین بخش های 
بازار ارز، بازار متشکل ارزی است.درهمین 
راســتا فرهاد دژپســند وزیر اموراقتصادی 
و دارایی نیز از آغاز بــه کار فعالیت این بازار 
طی هفته جاری خبر داده است.به گزارش 
خانه ملت، بــه گفته وی فعالیــت این بازار 
تأثیر مثبتی در بازار ارز  بــه زودی بر جای 
می گذارد. دژپســند، با اشــاره به اطالعیه 
بانک مرکزی درباره تشــکیل بازار متشکل 
ارزی، گفت: انشاء اهلل قیمت واقعی دالر نیز 

در این بازار کشف می شود.
مدیرعامل بــازار متشــکل ارزی جزئیات 
مکانیزم و کارکرد این بازار را تشــریح کرد. 
محمود شکســته بند با اشــاره بــه این که 
ثبت این شرکت نهایی شــده است، گفت: 
هم اکنون طراحی سیســتم های این بازار 
انجام شــده اســت و طی روزهــای آینده 

فعالیت رسمی این بازار آغاز خواهد شد.
وی دربــاره زمان دقیــق راه انــدازی این 
بازار توضیــح داد: تمام همــکاران این بازار 
بــه صــورت شــبانه روزی درحــال آماده 
کردن زیرســاخت های مورد نیاز هســتند 
و تمام تالش این اســت که در هفته جاری 
راه اندازی صورت گیــرد. با این حال پیش از 
راه اندازی رســمی این بازار باید چند روز به 

صورت پایلوت و آزمایشی فعالیت کند.

هدف کشف نرخ واقعی
مدیرعامل بازار مشــتکل ارزی در پاسخ به 
این پرسش که هدف اصلی این بازار چیست 
اظهارکرد: هدف اصلی این شــرکت کشف 

نرخ واقعی ارز است.
وی توضیح داد: در ماه هــای اخیر نرخ های 
غیرواقعــی در کانال هــای موجــود در 
شبکه های اجتماعی منتشــر می شود که 

فاصله زیادی تا واقعیت دارد.
برهمین اســاس بــا راه اندازی ایــن بازار 
می تــوان قیمت واقعی ارز را کشــف کرد تا 
بازار ارز بر مبنــای این نــرخ حرکت کند.

به گفته وی هــدف دیگر این بــازار ایجاد 
شفافیت و امنیت در بازار ارز است به طوری 
که دراین بازار خریدار و فروشــنده با خیال 

راحت اقدام به خرید و فروش می کنند.
وی تأکید کــرد: راه اندازی ایــن بازار باعث 
می شود تا نرخ معامالت عمده ارز در کشور 
یکسان شود. این درحالی است که نرخ های 
عمده بــر روی نرخ ارز خرد نیــز تأثیر گذار 

است.

اعالم نرخ های مختلف آنالین
شکســته بند اضافه کرد: در این بــازار تنها 
یک نرخ واحــد از ارز اعالم نمی شــود بلکه 

نرخ های مختلفی اعالم می شود.
 بنابراین روزانــه چندین نــرخ مختلف از 
ارزهای پذیرفته شده در بازار اعالم می شود 
تا فعــاالن بازار بر اســاس نیاز خــود از این 

نرخ ها استفاده کنند.

گام اول؛ یورو و دالر
مدیرعامــل بــازار متشــکل ارزی درباره 
ارزهایی کــه دراین بازار مبادله می شــود 
گفــت: براســاس برنامه ریزی هــا در فاز 
نخســت دو ارز دالر و یورو مبادله می شود و 
در فازهای بعدی ســایر ارزهای عمده بازار 
هم می تواند به این بازار وارد شود. براساس 
گفته های این مقام مسئول دراین بازار تنها 

معامالت عمده صورت می گیرد.

خرید و فروش ارز خرد به روش سابق
وی ادامــه داد: همانگونه که اشــاره شــد 

این بازار مختص به معامــالت عمده ارزی 
اســت بنابرایــن معامالت خــرد به روش 
گذشــته صورت می گیرد. به معنای دیگر 
مردم برای تأمین نیازهای خــرد نیازی به 
ورود به ایــن بازارندارند و همچون ســابق 
می توانند از طریــق صرافی هــا و در قالب 
دســتورالعمل های بانک مرکــزی اقدام به 

خرید و فروش ارز کنند.

تمام صرافی ها و بانک ها در بازار متشکل
طبق گفته های ایــن مقام مســئول تمام 
صرافی های مجــاز، صرافی هــای بانکی و 
بانک های کشــور در این بازار حضور دارند و 
فعالیت می کنند. بــا راه اندازی این بازار این 
بازیگران معامالت عمده خــود را از طریق 

این بازار انجام می دهند.

ارتباط با سامانه نیما
شکســته بند تأکید کرد: هم اکنــون بازار 
متشــکل ارزی ارتباطی با ســامانه نیما که 
در آن صادرکنندگان و واردکنندگان اقدام 

به خریــد و فروش ارز می کننــد ندارد ولی 
در فازهای بعدی ممکن اســت این ارتباط 

شکل بگیرد.

اطالعات تکمیلی
بازیگــران اصلــی بــازار متشــکل ارزی، 
صرافی هــای مجاز، بانک هــا و صرافی های 
بانک هــا هســتند؛ تمام بازیگــران موظف 
به معرفی حســاب ارزی به بانــک مرکزی 
هســتند. صرافی هایی که در این بازار خرید 
و فروش عمده را انجــام می دهند باید یک 
درصد باالتر از نرخ بازار متشــکل، نیازهای 
ُخرد ارزی را براســاس فهرست مصارف ۲۴ 
گانه پوشــش دهند.همزمان بــا آغاز به کار 
بازار متشکل ارزی، نرخ ارز براساس عرضه و 
تقاضا تعیین خواهد شد و در پایان هر روز نیز 
براســاس میانگین قیمت ارز در همان روز، 
نرخ پایه ارز برای روز بعد تعیین می شــود. 
بناســت نرخ هــای معامالتی در ایــن بازار 

آنالین برای اطالع مردم نمایش داده شود.
قیمــت ارز در این بازار، براســاس عرضه و 
تقاضا تعیین می شــود؛ این بــازار، امنیتی 
به بازیگران می دهد که براســاس آن، وجوه 
بین خریدار و فروشــنده به صورت ضمانت 
یافته رد و بدل می شــود.صرافی های عمده 
فروش در بازار متشــکل ارزی می توانند ارز 
خود را عرضــه نمایند؛ در ســایت این بازار 
فقط مبلغ و قیمت نمایش داده خواهد شد. 
ســامانه بازار به گونه ای طراحی شده است 
که پایین ترین قیمــت فروش را در باالترین 
ســطح نمایش قرار می دهد و در عین حال، 
باالترین قیمت خرید را در باالترین ســطح 
نمایش می دهد. برهمین اســاس قیمت ها 
به صورت آنالین در سیســتم َمچ می شود 
و کشــف نرخ صورت می گیرد.راهکار بانک 
مرکزی بــرای جلوگیــری از ثبت نرخ های 
کاذب در ایــن بــازار تدویــن آیین نامــه 
معامالتی از ســوی بازیگران اصلی اســت؛ 
در آیین نامه به هیأت مدیره بازار متشــکل 
اجازه داده می شود نرخ را براساس کلوز آخر 

وقت روز قبل با نوسان ۵ درصد تعیین کند.

برخی برای سفته بازی قیمت مسکن را مصنوعی افزایش می دهند

قیمت خودروهای خارجی اوج گرفت

و خواب خرگوشی سیاست گذار در مدیریت بازار خودر
خریــدار  قیمت هــا در بــازار خودرو 
همچنــان رونــد صعــودی دارد و وزارت 
صنعت به عنــوان متولی، هیچ اقدام موثری 
برای مدیریت این شــرایط انجام نمی دهد؛ 
نرخ خودروهــای خارجی هم ســر به فلک 

کشیده است.
بازار خــودرو همچنــان مســیر صعودی 
قیمت را در پیــش گرفتــه و در این جاده 
بدون کوچک ترین ترمزی از ســوی متولی 
وزارتخانه تولیــد و بازار، بــه راه خود ادامه 
می دهد و ســرعتش به اندازه ای رســیده 
که گویــا ترمز بریده اســت. تنهــا واکنش 
این روزهــای وزارت صنعت به رشــد لجام 
گسیخته قیمت خودرو، برگزاری جلساتی 
از ســوی وزیر و معاونانش با خودروسازان 
و در نهایت انجــام یک مصاحبــه مبنی بر 
این اســت که تولید و فروش فوری خودرو 
افزایش یافته اســت؛ در حالــی که همین 
اقدام معاونت امــور صنایع نیــز، تعهدات 
برزمین مانــده خودروســازان را روز به روز 

بیشتر می کند.
در واقع، برنامــه افزایش فروش خودروهای 
تولیــد داخــل که بــه عنــوان یکــی از 
کلیدی تریــن اقدامــات وزارت صنعت در 
شــرایط کنونی اعــالم می شــود، اثری بر 
کنتــرل قیمت ها در بازار نداشــت اســت. 
برخی معتقدند راهکار کنترل بازار نشستن 

پشــت درهــای بســته و تصمیم گیری با 
خودروســازانی که خود عامــل انحصار در 
بازار و برهم ریختگی هستند، نیست و باید 
راهکاری مؤثر بــرای کنترل بــازار در نظر 
گرفت که مصرف کننده واقعی به خودروی 
مورد نظر خــود برســد و در عیــن حال، 
زمینه ای برای داللی ها و سفته بازی در بازار 

خودرو ایجاد نشود.
عامل به هم ریختگــی کنونی بازار خودرو را 
باید تصمیمات غلطی دانست که یکی پس 
از دیگری از سوی وزیر جدید صنعت، معدن 
و تجارت در عرصــه خودروســازی اتخاذ 
می شــود و نمونه بارز آن، آزادسازی قیمت 
خودرو و خروج آن از شــمول قیمت گذاری 
شــورای رقابت بود که بازار را به شــدت به 
هم ریخت و شــرایطی را به وجود آورد که 
خودروســازان بی ضابطه اقدام به افزایش 
قیمت کنند. درست همان روزهایی که رضا 
رحمانی آزادســازی قیمت خودرو در بازار 
را اعالم و بیــان کرد که از ایــن پس قیمت 
خودرو بر اســاس حاشــیه بازار و ۵ درصد 
کمتر از آن تعیین می شود، سرآغار تشدید 

نابسامانی بازار خودرو بود.

وعده وزیر صنعت در زمان اعالم 
آزادسازی قیمت خودرو چه بود؟

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت 

۲6 آذرماه 9۷ در جلسه کمیسیون اصل نود 
مجلس شورای اسالمی وعده داده بود که از 
زمان شــروع مکانیزم جدید قیمت گذاری 
خودرو بر اساس ۵ درصد زیر قیمت حاشیه 
بازار از سوی خودروســازان، به تدریج نرخ 
کاهش می یابد و هر هفته ۵ درصد از نرخ آن 

روز کاسته می شود تا بازار به تعادل برسد.
امــا برخــالف وعده هــای وزیــر، پس از 
آزادســازی نرخ هر روز قیمــت خودرو در 
بازار بیشــتر می شود و خودروســازان که 
تا حدودی مجوز افزایش قیمــت را دارند، 
با دســت بازتر نســبت بــه قیمت گذاری 

خودروهای خود اقدام می کنند.
آن زمان رحمانی اعالم کرده بود: »آخرین 
تصمیم دربــاره قیمت خودرو به شــهریور 
باز می گــردد و مصوبه آن زمــان، این بود 

که خودرو در حاشــیه بازار عرضه شود و به 
تدریج قیمت بازار کاهش یابد هر بار قیمت 
۵ درصد کمتــر از دفعه پیش عرضه شــود 
تا قیمت در نهایــت به تعادل مــورد تأیید 
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان برسد.«
وی اضافه کرد: »در ماه های گذشته به علت 
کاهش تولیــد، اجرای ایــن مصوبه امکان 
نداشــت اما اکنون با افزایش تولید، میزان 
عرضه بیشتر خواهد شد و در این صورت هم 
به تعهدات خودروســازان عمل خواهد شد 
و هم با عرضه بیشــتر قیمت کاهش خواهد 
یافت. اینها در حالی است که بسته جامعی 
برای صنعت خودرو تهیه شــده که رویکرد 
آن حمایت از تولیــد داخلی، افزایش تولید، 
افزایش کیفیــت و متعادل کــردن قیمت 

است.«
وی با اشــاره به اینکــه در این بســته باید 
رابطه بین خودروســاز و قطعه ساز بازنگری 
شــود افزود: »این بســته در نهایــت باید 
منجر به اصالح ســاختارها و وضعیت فعلی 
خودروسازی کشور شود تا هر از چند گاهی 

شاهد نوسانات در این صنعت نباشیم.«

خودروسازان میزان تحقق تکالیف 
فروش سال 97 را شفاف اعالم کنند

گفته های وزیر صنعت در شــرایطی است 

که از آذرماه سال گذشــته تاکنون چندین 
و چند بــار جهش قیمتی در بــازار رخ داده 
و اکنون این دالالن هســتند که نبض بازار 
خودرو را در دســت گرفته اند و مشتریان را 
بازی می دهند. البته در ســوی دیگر بازی 
نیز، خودروســازان هســتند کــه هنوز به 
تعهدات پاییز سال گذشــته خود هم عمل 
نکرده و مشــتریان را همچنــان بالتکلیف 
گذاشــته اند؛ با این وجود هر مــاه اقدام به 
فروش فوری خــودرو می کنند و بر تعهدات 
معوق خود می افزایند.شوق بی حد و حصر 
ایران خودرو و ســایپا برای فروش فوری و 
جمع آوری نقدینگی مردم در حالی صورت 
می گیرد که ایــن دو خودروســاز هنوز به 
صورت شــفاف و مســتند اعالم نکرده اند 
که چه میزان از تعهدات فروش های ســال 
9۷ خود را ایفا کرده اند و چــه میزان از این 

تعهدات به سال 9۸ منتقل شده است.
ضمن اینکه خودروسازان باید به این سوال 
هم پاسخ دهند که آیا توان تحویل به موقع 
خودروهای فــروش فوری ســال 9۸ را در 
موعد مقرر دارند یا خیر. اگر خودروســازان 
تــوان تحویل به موقــع خودروهای فروش 
فوری را نداشــته باشــند، این فروش های 
فوری نه تنها کمکی به بهبود وضعیت بازار 
نخواهد کرد بلکه منجر به آشــفتگی بیشتر 

این بازار هم خواهد شد.
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مهم ترین عوامل تغییر رفتار بازار ارز چیست؟

سایه مالیات بر سر خریداران ارز

خریدار  هفتــه پر تالطم بــازار ارز در حالی به 
پایان رسید که دالر بار دیگر به رغم مقاومت های 

جدی به کانال ۱۴۰۰۰ تومان وارد شد.
دالر در آخرین روز کاری هفتــه در محدوده ۱۴ 
هزار و ۸۵۰ تومان کار خــود را پایان داد تا رکورد 
تغییر ۷۵۰ تومانی قیمت تنهــا در یک هفته را به 
نام خود ثبت کند.قیمت ارز در این هفته نوسانی 

جدی را شاهد بود .
همتی در خصوص دلیل نوســان باالی قیمت ها 
در بازار ارز، به ماجرای شــایعاتی که هر لحظه در 
خصوص جنگ و مذاکره منتشــر می شود، اشاره 
کرد امــا صرافان مــی گویند این همه داســتان 
نیســت.بازار ارز ایران تحت تاثیــر دو عامل مهم 
دیگر نیز بوده است، یکی درونی و دیگری بیرونی .

سایه مالیات بر سر بازار ارز
ســاز و کار دریافت مالیات از خریداران ارز اعالم 
شــد، خبر کوتاه بود و گویا، حاال کســانی که در 
فاصله سال های 9۵ تا 9۷ با هدف سرمایه گذاری 
وارد بازار ارز شــده اند باید شــمارش معکوس را 
برای دریافت صورتحســاب هــای مالیاتی آغاز 
کنند، این سرنوشت محتوم کســانی خواهد بود 
که امروز یا دیروز و شــاید هم فردا قصد ســرمایه 

گذاری در بازار را کرده اند.
این شــیوه نامه اما چیســت؟ این شــیوه نامه به 
منظور رســیدگی مالیاتی بــه خریدهای ارزی با 
توجه به تحوالت ارزی سال های ۱39۵ تا ۱39۷ 

و فعالیت ســوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت 
به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی کرده اند 

صادر شده است.
سرپرست سازمان امور مالیاتی، در این خصوص 
گفته اســت: کلیه اطالعات مربوط بــه خرید ارز 
اشــخاص حقوقی در پایگاه اطالعاتــی مالیاتی 
بارگذاری شــده اســت و ادارات امــور مالیاتی 

مربوطه مطابق مقررات اقدام می نمایند.
وی در خصوص نحوه رســیدگی مالیاتی به خرید 
ارز اشــخاص حقیقی نیز گفت: کلیــه اطالعات 
مربوط به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز براساس 
حجــم خرید ارز جهــت رســیدگی در کارگروه 
منتخب امور مالیاتی شــهر و اســتان تهران و نیز 
ادارات کل امــور مالیاتــی مربوط در اســتان ها 
ارسال شــده و اطالعات جدید به دست آمده نیز 

ارسال خواهد شد.
 

خرید و فروش به کف رسید 
حاال اگر در سبزه میدان و استانبول بخواهید دلیل 
کاهش حجم خرید و فروش را بدانید، جدا از اشاره 
به موضوع جدی شدن دریافت مالیات به ترس از 
نوسان نیز اشــاره می کنند و می گویند وقتی نرخ 
جایگزینی غیر قابل پیش بینی می شــود ، حجم 
معامالت کاهش مــی یابد،خصوصا وقتی صفت 

غیرقانونی بر خرید و فروش ارز سوار می شود. 
حاال اقتصاد ایران نیز با این پدیده روبروســت ،با 
غیرقانونی بودن معامــالت آزاد ارز و جدی بودن 

تصمیم دولت بــرای دریافتمالیــات از داللی در 
بازار ارز.به نظر می رسد شــمارش معکوس برای 
دریافت مالیات مناسبات بازار ارز را با تغییر روبرو 
کند، خصوصا که همتی، رییس کل بانک مرکزی 
نیز هم ذخایــر ارزی و ذخایر اســکناس ارزی را 

مطلوب توصیف کرده است. 

توافق برای بازگشت ارز 
از پس آخرین نشســت هیات نماینــدگان اتاق 
ایــران با همتی نیــز خبرهای خوشــی به گوش 
رســیده اســت، توافق بر ســر راه های بازگشت 
ارز صادرات غیر نفتی به کشــور ، حــاال در قامت 
درخواســتی 6بندی از ســوی بخش خصوصی 

خطاب به دولت خودنمایی می کنند. 
در این نامه پیشنهاد شده است: مهلت رفع تعهد 
ارزی صادرکننــدگان به روش هــای موردقبول 
بانک مرکزی تا پایان شهریورماه 9۸ تمدید شود 
و پس ازآن بانک مرکزی فهرست صادرکنندگانی 
که رفع تعهد ارزی نکرده اند را جهت اخذ مالیات 
به ســازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند.به این 
ترتیب بازار ارز و ســرمایه گذاران این بازار تحت 
تاثیر ســه عامل مالیات، نوسان قیمت تحت تاثیر 
شایعات و البته احتمال باز شدن گره بازگشت ارز 
صادراتی تغییر رفتار داده و پیش بینی می شــود 

این وضعیت ادامه یابد.
حاال با این توصیف فعاالن بــازار نیز تغییرات بازار 

ارز را در روزهای پیش رو محتمل می دانند . 

بانک

رییس کل بانک مرکزی از تالش 
هدفمند بانک ها به منظور تامین 
ســرمایه در گــردش بنگاه های 

تولیدی خبر داد.
عبدالناصــر همتــی رییس کل 
بانک مرکزی در جمــع مدیران 
عامل بانک های کشور با اشاره به 
تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری 
در جمع کارگزاران نظام، یکی از 
اولویت های مهم سیستم بانکی 
را تامیــن نقدینگی بنــگاه های 
تولیدی عنوان کــرد و از مدیران 
بانکی خواســت با شناختی که از 
واحدهای تولیــدی فعال و موثر 
کشور دارند نسبت به پشتیبانی 

از آنها اقدام کنند.
همتــی تاکیــد کرد: 
واحدهــای تولیــدی 
موانــع متعــددی در 
مقابلشــان هست که 
بدون رفــع آنها صرف 
نقدینگــی  تامیــن 

مشــکل آنها راحل نمــی کند، 
لیکن بانکها بایســتی با شناختی 
که از واحدهای تولیــدی دارند 
نســبت بــه تامین ســرمایه در 
گردش واحدهای فعال و نیازمند 

نقدینگی اقدام کنند
مرکــزی  بانــک  کل  رییــس 
روند اصــالح بانکــی را علیرغم 

پیچیدگی ایــن کار و 
حساســیت آن خوب 
توصیــف کــرد و ابراز 
امیــدواری کــرد بــا 
دریافتی  مجوزهــای 
عالــی  شــورای  از 
اقتصادی  هماهنگــی 
قوای ســه گانه بــه نتایج خوبی 

برسیم.
همتــی با اشــاره بــه اختصاص 
۵ هــزار میلیــارد تومان وام 
قرض الحســنه ۷ و ۱۵ ســاله 
برای بخش کشــاورزی و مسکن 
مناطق سیل زده از مدیران بانکها 
خواست در پرداخت سهمیه های 

تعیین شــده تســریع نمایند و 
بانک مرکزی نیز از نظر اعتباری 

از آنها پشتیبانی خواهد کرد.
در این جلســه مدیران بانک ها 
در مورد ضــرورت احیای کانون 
بانکهــا، مســئله نحوه تســعیر 
دارایی هــا و بدهی هــای ارزی 
بانــک هــا، موضــوع رمزهای 
یکبار مصرف، مسائل مربوط به 
واگذاری اموال و دارایی های مازاد 
بانک ها و سایر موارد نظرات خود 
را مطرح و بحث و تبادل نظر شد 
و مقرر شــد پیگیر ی الزم جهت 
حــل و فصل مطالــب مطروحه 

انجام گیرد.

تالش هدفمند بانک ها به منظور تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی 

اظهار رضایت رییس مجلس از عملکرد بانک ملت 
در واگذاری اموال مازاد

 رییس مجلس شورای اسالمی از عملکرد بانک ملت در واگذاری اموال 
و دارایی های مازاد خود، اظهار رضایت کرد.

علی الریجانی بعد از شــنیدن گزارش کمیسیون ویژه  حمایت از تولید 
ملی و نظارت بر اجرای سیاســت های کلی اصل ۴۴ در خصوص اجرای 
قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای 
مالی، تاکید کرد: طبق گزارش کمیســیون ویژه،  بانک های ملت، ملی، 
صــادرات، صنعت و معــدن و رفاه کارگــران در واگــذاری اموال و 

دارایی های خود نسبت به سایر بانک ها بهتر عمل کرده اند.
رییس مجلس با اشــاره به این نکته که این گونه گــزارش ها می تواند 
در سرمایه گذاری و رونق تولید کشــور تاثیرگذار باشد، افزود: مجلس 
شــورای اســالمی با این گونه گزارش های نظارتی باعث می شــود که 

بخش های اجرایی جدی تر عمل کنند.
بر اســاس این گزارش، با تاکیدات دکتر بیگدلی مدیرعامل بانک ملت 
مبنی بر واگذاری امالک و دارایی های مازاد، عملکرد ۱۱ ماهه اول سال 
9۷ این بانک در فروش امالک مازاد نســبت به سال 9۵ به میزان ۱۱9 
درصد از نظر تعداد و ۱۰۴ درصد از نظر مبلغ فروش همچنین میانگین 
ماهانه مبلغ فروش امالک مازاد در یازده ماهه 9۷ نســبت به میانگین 
ماهانه ســال 96 به میزان 3.3 درصد رشد داشته و از 3۲۴ میلیارد ریال  
میانگین هر یک از ماه های ســال 96 به 339 میلیارد ریال  میانگین هر 

ماه در سال 9۷ رسیده است.
میانگین عملکرد ماهانه بانک ملت در فروش امالک مازاد  نیز در یازده 
ماهه اول ســال 9۷  نسبت به میانگین ماهانه ســال 9۵ به میزان ۱۲3 
درصد رشد کرده و از ۱۵۲ میلیارد ریال میانگین فروش ماهانه امالک 
مازاد در ســال 9۵ به 339 میلیارد ریال در یازده ماهه سال 9۷ رسیده 

است.
همچنین در سال 96 بانک ملت با فروش ۵3۴ فقره از امالک مازاد خود 
به مبلغ بیش از 3936 میلیارد ریال، رشــدی ۱۱۷ درصدی نسبت به 
عملکرد سال 9۵ از نظر تعداد ملک فروش رفته و رشدی ۱۱۵ درصدی 
معادل ۲۱۱۰ میلیارد ریال نســبت به عملکرد ســال 9۵ از نظر مبلغ 

فروش امالک مازاد را تجربه کرده است.
این بانک بزرگ بورسی در مجموع در ســال 9۷ عملکردی بهتر از سال 
96 داشته و موفق شــده تا حدود ۱۰ هزار و ۸3 میلیارد ریال از دارایی های 

مازاد خود را در سراسر کشور به فروش برساند.

شش نکته در مورد فهرست اسامی گیرندگان ارز
انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز، موجب ایجاد سواالت و ابهاماتی 
در اذهان عمومی شده اســت و از این رو بانک مرکزی توضیحاتی را به 

منظور شفافیت برای آگاهی عموم ارایه می کند.
این توضیحات به شرح زیر است:

۱- اقدام بانک مرکزی بنا به تکلیف دولت در راســتای ایجاد شفافیت 
به عنوان یک اصل اساسی در مبارزه و پیشــگیری از فساد است و مورد 

استقبال مردم قرار گرفته است.
۲- فرآیند قانونی واردات کاال به کشور به این طریق است که واردکننده 
در آغاز با ثبت سفارش نزد وزارت صمت که قاعدتا با ارزیابی اهلیت وارد 
کننده از تمام جوانــب و نیز ضرورت و ارزیابی ظرفیت و نیاز کشــور به 
کاالی وارداتی مجوزهای الزم را اخذ می کنــد. در مرحله دوم به بانک 
عامل مراجعه کرده، وثایق و اعتبار ســنجی الزم توســط بانک صورت 
می گیرد، سپس بانک عامل به نیابت از واردکننده به بانک مرکزی برای 

اخذ تخصیص ارز و تامین ارز مراجعه می کند.
بنابراین در ایــن فرآیند بانک مرکزی، تنها تخصیــص و تامین ارز را بر 

عهده دارد.
3- باتوجه به سیاست های اقتصادی و ارزی جاری کشور، تخصیص ارز 
توسط بانک مرکزی و شــبکه بانکی به واردکنندگان کاالها و خدمات، 
امتیازی است که صرفاً به شرط وارد کردن کاالها و خدمات به اشخاص 
اعطا می شود و تمام افراد و شرکت هایی که از بانک مرکزی و نظام بانکی 
ارز دریافت می کنند، براساس مقررات موجود و قراردادهای منعقده با 
بانک ها، متعهد می شــوند که به میزان ارز دریافتی، اقدام به وارد کردن 
کاالها و خدمات به کشــور کنند. از این رو، دریافت ارز از سیستم بانکی 
یک حق نیست، بلکه امتیازی اســت که در مقابل تکلیف مشخصی به 
واردکنندگان کاالهــا و خدمات اعطا می شــود و واردکنندگان مکلف 
به رعایت دقیق تکلیف مزبور هســتند. بنابراین انتشار اسامی دریافت 
کنندگان ارز، نقض اصل محرمانگی و رازداری بانکی محسوب نمی شود 
و دولت نیز برهمین اســاس، بانک مرکزی را موظف به انتشــار مداوم 

فهرست مورد اشاره کرده است.
۴- فهرســت های انتشــار یافته از ســوی بانک مرکزی، صرفاً بیانگر 
مشخصات کسانی هســتند که اقدام به دریافت ارز برای موارد واردات 
کاال، واردات خدمت یا بازپرداخت اقساط و بدهی های ارزی کرده اند و 
اطالعات مربوط به اینکه آیا واردکنندگان نسبت به انجام دقیق تکالیف 
قانونی خود )وارد کردن کاالها و خدمات یا استرداد عین ارز( اقدام کرده 
اند یا خیر، در این فهرست ها قابل مشــاهده نیست. لذا صرف وجود نام 
شخص یا شرکتی در فهرســت انتشار یافته از ســوی این بانک بیانگر 

انتساب هیچ تخلفی به آنها نیست.
۵- ذکر این نکته ضروری اســت که فروش ارز به واردکنندگان، پس از 
اخذ تعهد ارزی از آنها توسط بانک ها و با رعایت تمام مقررات و بررسی ها 
اعم از شناســایی مشــتری، اخذ وثایق، حصول اطمینــان از رعایت 
مقررات صادرات و واردات و ســایر الزامات و مقررات جاری کشور انجام 
می گیرد و بانک ها مکلف هستند که در صورت عدم ایفای تعهد توسط 
واردکنندگان، نسبت به پیگیری حقوقی موضوع تا حصول اطمینان از 

ایفای تعهدات اقدام کنند.
6- بانک مرکزی در راســتای انجام وظایف قانونی خــود اقدام به ایجاد 
ســامانه های تخصصی برای رصد ایفای تعهــدات ارزی واردکنندگان 
کرده اســت و آمار ایفای تعهدات مزبور به طور منظم و مســتمر تحت 
نظارت و پایش قرار دارد. در مواردی که واردکنندگان، به تعهدات ارزی 
خود عمل نکنند، بانک مرکزی و بانک هــا مکلفند با معرفی واردکننده 
به مراجع ذی صالح قضایی، از تمام اهرم های قانونی موجود برای الزام 

واردکنندگان به انجام تکلیف خود استفاده کنند.

 نمایشگاه پوسترهای بانک صادرات ایران
 برگزار می شود

 نمایشــگاه پوســترهای منتخب بانک صــادرات ایــران از ۲۵ تا ۲9 
اردیبهشت ماه در گالری فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار می شود.

بانک صادرات ایران در راستای بهره مندی از ایده های خالقانه، نوآورانه 
و متنوع هنرمندان فعــال عرصه گرافیک در زمینه فرهنگ ســازی و 
معرفی خدمات نظام بانکی و بانک صادرات ایران، نیمه اردیبهشت ماه 
ســال جاری کارگاه طراحی پوســتر را برگزار کرد که آثار منتخب این 

کارگاه در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در کارگاه یادشــده، ۲۵ 
گرافیست زیر نظر اســتاد فرزاد ادیبی به خلق آثاری با موضوع خدمات 
و مسئولیت های اجتماعی بانک صادرات ایران دست زدند که منتخب 
این آثار که بیش از ۴۰ اثر است، در نمایشــگاه گروهی گرافیست های 

شرکت کننده در کارگاه طراحی پوستر به نمایش در خواهد آمد.
بازدید از نمایشــگاه برای عموم آزاد اســت و عالقه مندان برای بازدید 
از این نمایشــگاه می توانند در روزهای ۲6 الی ۲9 اردیبهشــت ماه، از 
ساعت 9 صبح الی ۱۷ به فرهنگسرای ارسباران واقع در تهران، خیابان 

شریعتی، باالتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.

شعبه
 اپلیکیشن پات مهمترین دستاورد ایران کیش

 در پنج سال گذشته 
 طبری سرپرســت شــرکت کارت اعتباری ایران کیش مهمترین و با 
ارزش ترین دستاورد این شرکت در پنج سال گذشته را اپلیکیشن پات 

دانست.
طبری سرپرست شرکت کارت اعتباری ایران کیش  در نشست خبری 
این شرکت با رســانه ها، با اشاره به دســتاوردهای ایران کیش در پنج 
سال گذشــته، گفت: ایران کیش در برخی شــاخص ها رتبه اول و دوم 

را به خود اختصاص داده و به دنبال حفظ و افزایش سهم از بازار است.
سرپرســت شــرکت ایران کیش با تاکید بر اینکه اپلیکیشــن پات از 
اهمیــت باالیی برای شــرکت برخوردار اســت، افــزود: با توجه 
به برنامه ریــزی های صورت گرفتــه برای ارتقــاء قابلیت های این 
اپلیکیشــن که یکی از مهمترین محصوالت این شــرکت محسوب 
می شــود، بیشــترین تمرکز با بهره گیری از ســرمایه های انسانی و 
بسترهای فنی بر روی شــبکه فروش این محصول و توسعه سهم بازار 

در سال9۸ است.
طبری با تاکید بــر اینکه پرداخت خرد یکــی از دغدغه های مهم بانک 
مرکزی و شاپرک اســت، گفت: به دنبال ارائه خدمات مناسب در حوزه 
پرداخت خرد هســتیم تا بتوانیم مشــکل پرداخت خرد را با استفاده از 
ظرفیت کیف پول و ابزارهای نویــن رفع کنیم تا هزینه این دســته از 

تراکنش ها کاهش یابد.
سرپرست شــرکت ایران کیش درباره رویکرد این شرکت برای کاهش 
هزینه کاغذ در صنعت پرداخت اظهار داشــت: هزینــه کاغذ افزایش 
محسوسی داشــته و متعاقب آن تامین آن نیز با مشــکالت عدیده ای 
روبرو شده اســت. به همین منظور ضرورت دارد تا رسید الکترونیک از 
سوی بانک مرکزی ابالغ شده و سیستم قضایی نیز رسید الکترونیک را 

بپذیرد تا مشکل کاغذ به عنوان یک بحران رفع شود.
طبری درباره توسعه دســتگاه های کارتخوان ســیار گفت: با توجه به 
افزایش قیمت ارز، تجهیز و توســعه شــبکه این نوع کارتخوان بسیار 
QRcode و MPOS دشوار شــده و باید از ســایر ظرفیت ها همچون

اپلیکیشــن پات،  به منظور افزایــش جذب منابــع و کارمزد تراکنش 
استفاده شود.

وی همچنین در خصوص برنامه ایران کیــش برای MPOS گفت: در 
حوزه موبایل پوز ۱۵ هزار دســتگاه را در شــبکه ارائه کرده و دستاورد 
مطلوبی به دست آورده ایم که سبب شده نســبت به سایر رقبا، جایگاه 
مناســبی را به خود اختصاص داده و در لیست ســه شرکت برتر بخش 

کارتخوان های موبایلی قرار بگیریم.
شــرکت کارت اعتباری ایران کیش یکی از مهم ترین تامین کنندگان 
خدمات دســتگاه های پایانه فروش بانک تجارت در کشور بوده و طی 
این ســال ها خدمات متنوعی را در حوزه صنعت پرداخت به واحدهای 

صنفی مشتریان این بانک در اقصی نقاط کشور ارائه کرده است.

رشد بیش از ۱۹درصدی تسهیالت اعطایی بانک 
آینده به بنگاه های تولیدی

 بانک آینــده بــه منظــور ارزش آفرینی بــرای فعــاالن اقتصادی و 
تولیدکنندگان کاالهای ایرانی، با اتکا به توانمندی های سرمایه انسانی 
و منابع داخلی، شرایط مناسبی را برای تأمین مالی بنگاه های تولیدی، 

فراهم نموده است.
بر همین اساس، در سال گذشته، 3۱۴ بنگاه تولیدی کوچک و متوسط 
که در صدد راه اندازی و یا توسعه کســب و کار، افزایش اشتغال و بهبود 

زیرساختهای خود بودند؛ از تسهیالت بانک آینده، بهره مند شدند.
تسهیالت اعطایی بانک آینده به تولیدکنندگان کشور در سال ۱39۷، 
رشد بیش از ۱9 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. پرداخت 
حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال تســهیالت به بنگاههای تولیدی، موجب 
ایجاد ۱93۴ نفر اشتغال جدید و تثبیت اشتغال ۲۲۷۷۱ نفر در صنایع 

مختلف کوچک و متوسط کشور، گردیده است.
بانک آینده؛ همچنین، در راســتای خط مشی توزیع عادالنه تسهیالت 
در سطح جامعه، اقدام به تأمین مالی اقشــار مختلف کشور نموده تا از 
طریق ایجاد تقاضا در مصرف کنندگان نهایی، میزان تولید و اشتغال در 
سطح کالن را افزایش دهد.بدین منظور، فرآیند اعطای تسهیالت ُخرد 
در شعب بانک، بسیار تسهیل گردیده و کلیه درخواستها در اسرع وقت، 
مورد رســیدگی قرار می گیرند. بر همین اساس، تســهیالت اعطایی 
ُخرد به متقاضیان در سال ۱39۷، رشد ۱۱۰ درصدی را نسبت به سال 
گذشته، داشته است.شایان ذکر است؛ اعطای تسهیالت ُخرد با شرایط 
آسان و ســریع به عموم مردم برای رفع نیازهای مالِی مصرف کنندگان 
نهایی، منجر به پاســخگوئی بانــک به ۴۰۴۸۵ نفر مشــترِی اعتبارِی 

جدید، در سال ۱39۷، شده است.
بانک آینده، مصمم اســت؛ روند فزاینده مذکور را در سال ۱39۸، سال 

»رونق تولید«، با قوت بیشتری، ادامه دهد.

تاکید مدیران عامل بانک ملت و گروه صنعتی 
گلرنگ بر تقویت همکاری ها

 مدیران عامل بانک ملت و گروه صنعتی گلرنگ با انعقاد تفاهمنامه ای، 
بر تقویت همکاری های فی مابین تاکید کردند.

بر اســاس این تفاهمنامه که به امضــای محمد بیگدلــی مدیرعامل 
بانک ملــت و مهدی فضلــی مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ رســید، 
ســطح همکاری های متقابل و مراودات بانکی از طریق تمرکز بیشــتر 
حساب ها و همچنین فعالیت های مرتبط با انواع ضمانتنامه و گشایش 
اعتبارات اسنادی داخلی از ســوی گروه و شرکت های زیرمجموعه نزد 
بانک ودرعین حال ارائه خدمات ویژه بانکی به کل مجموعه گروه، ارتقا 

خواهد یافت.
مدیرعامل بانک ملت در جلســه امضای این تفاهمنامــه که با حضور 
عباس جعفرلو معاون مدیرعامل و مســعود نصــر اصفهانی مدیر امور 
بانکداری شــرکتی این بانک برگزار شد، با اشــاره به این نکته که گروه 
صنعتی گلرنگ، یکی از شرکای تجاری و مشــتریان ارزنده بانک ملت 
محســوب می شــود، اظهار داشــت: این بانک به ویژه در سال جاری 
که ســال رونق تولید نامگذاری شده اســت، خود را ملزم به حمایت از 
واحدهای تولیدی که بازار فروش خوب و ساختار مالی مناسبی دارند، 

می داند و به طور کامل از آنها حمایت می کند.
وی با تاکید بر این نکته که با وجود بانکی ماننــد بانک ملت، نباید هیچ 
واحد تولیدی دارای توجیه اقتصادی، تعطیــل یا دچار کاهش فعالیت 
شــود، تصریح کرد: این بانک، تمام قد از بخش تولید و صنعت کشــور 
حمایت می کند و گروه صنعتی گلرنگ نیز که دارای شرایط مناسبی در 
زمینه تولید اســت، از حمایت های این بانک بیش از گذشته بهره مند 

خواهد شد.
بیگدلی ادامه داد: خوشــبختانه تعامل میــان دو مجموعه، یک تعامل 

برد- برد است که هر دو طرف از این تعامل، منتفع می شوند.
وی با اشــاره به انعقاد تفاهمنامه های متعدد با گروه صنعتی گلرنگ از 
ســال 9۱ تاکنون، این تفاهمنامه ها را ادامه دار خواند و گفت: با توجه 
به کیفیت باالی این تعامل، هر سال میزان تسهیالت بانک به مجموعه 

گلرنگ، افزایش یافته است و این تعامل می تواند روز به روز بهتر شود.
مدیرعامل بانک ملت با اظهار امیدواری نســبت به تمرکزهرچه بیشتر 
فعالیت هــای بانکی و مالی گــروه گلرنگ در بانک ملت، یادآور شــد: 
بانک آماده هرگونه حمایتی از گروه و شــرکت هــای زیرمجموعه در 
قالب تامین سرمایه ثابت و ســرمایه در گردش حتی خارج از چارچوب 
تفاهمنامه و با تدوین مدل های مختلف است تا بدین ترتیب گامی مهم 

درراستای رونق تولید برداشته شود.

باجه


